CADERNO DE QUESTÕES – Odontólogo.

PORTUGUÊS – Questões de 01 a 12
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de
Respostas a alternativa coerente com a pergunta dada.
QUESTÕES de 01 a 12
Texto 01 (Questões 01 a 05)
Os significados correntes de cultura oscilam entre os de um todo, um sistema total de vida, e os de
uma prática diferenciada, parcelar, mas sempre ao redor de uma unidade de coerência, um “foco” de
manifestação da verdade, do sentido, da razão. Em torno da concepção globalizante tem-se
desenvolvido a antropologia. O que é mesmo a prática diferenciada, que sobra para outras disciplinas
do conjunto das ciências humanas e sociais?
Veja-se Althusser: “Por uma prática em geral entendemos todo processo de transformação de uma
matéria-prima determinada num produto determinado, transformação efetuada por um trabalho
humano determinado, utilizando-se meios de produção determinados”. Althusser fala aí de “prática
em geral”, mas abre espaço para a diferenciação das práticas, isto é, para a diversidade dos
processos implicados e dos produtos resultantes de cada uma delas. Distinguem-se, assim, a prática
técnica (por exemplo, a engenharia, a administração, a medicina, etc.), a prática econômica (relações
de compra e venda, etc.), a prática política (atividades relativas ao exercício do poder), a prática
teórica (ciência, filosofia) e outras – entre as quais a prática cultural, um processo de produção de
expressividade simbólica e de distinções sociais pela sensibilidade individual. As práticas atuantes
numa determinada sociedade desfrutam de autonomia relativa em seu inter-relacionamento, ou seja,
cada uma dela dispõe de um espaço estruturado ou sistematizado por regras próprias e com
conteúdos claramente definidos.
Para as modernas sociedades ocidentais, a cultura implica, portanto, uma prática diferenciada regida
por um sistema, que se entende como o conceito das relações internas típicas da realidade da
produção, pelos indivíduos, do sentido que organiza suas condições de coexistência com a natureza,
com os próprios membros de seu grupo e com outros grupos humanos.
Ao mesmo tempo, para os antropólogos, cultura já não é mais a tradição transmissível de
comportamentos aprendidos, mas um complexo diferenciado de relações de sentido, explícitas e
implícitas, concretizadas em modos de pensar, agir e sentir. A diferenciação do conjunto se evidencia
em formações mais ou menos integradas, de acordo com a organização social em questão. Toda e
qualquer cultura dispõe de seus diferentes modos de elaboração e de participação, assim como de
seus diversos canais de comunicação.
Dentro ou fora do discurso antropológico, a palavra cultura relaciona-se com as práticas de
organização simbólica, de produção social de sentido e de relacionamento com o real.
SODRÉ, Muniz. A verdade seduzida. Por um conceito de cultura no Brasil. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. (Texto adaptado).

Questão 01.
Sobre o texto e seu sentido, podemos afirmar que:
a) No primeiro parágrafo, o autor retifica o que é cultura, para o leitor.
b) No segundo parágrafo, o autor distingue as práticas sociais, a partir de seus próprios
pensamentos, como recurso argumentativo.
c) Em momento algum do texto, o autor chega a explicar, de modo geral, o termo cultura.
d) O autor busca a vertente antropológica para promover a reflexão em torno do conceito
de cultura.
e) Conclui, explicando o que é cultura, de modo geral, a partir, exclusivamente, do
discurso antropológico.

Questão 02.
Ao produzir um texto e atribuirmos a ele um título, devemos levar em consideração que este
tem que ser capaz de dar conta das ideias principais do texto, conferindo-o identidade. Qual,
dentre as opções que seguem, NÃO se adequaria como título deste texto?
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a)
b)
c)
d)
e)

Concepções de cultura.
A cultura e sua abrangência.
Cultura e comunicação.
A cultura e suas relações de sentido.
A cultura e seus modos de elaboração.

Questão 03.
As palavras em destaque no trecho que segue: “Em torno da concepção globalizante tem-se
desenvolvido a antropologia” foram formadas por processos diferentes. No que tange à
estrutura e formação das palavras, quais, dentre as opções abaixo, são formadas,
respectivamente, pelo mesmo processo das palavras em destaque?
a) desleal; sociologia.
b) Igualdade; burocracia.
c) Infeliz; docemente.
d) Acéfalo; hemorragia.
e) Planalto, pedagogia.
Questão 04.
Leia o excerto: “Dentro ou fora do discurso antropológico, a palavra cultura relaciona-se com as
práticas de organização simbólica, de produção social de sentido, de relacionamento com o
real...” e analise as assertivas a seguir:
I.
II.
III.
IV.
V.

A primeira vírgula está inadequada, se observarmos a norma.
Neste trecho, não há pronomes.
Os termos ‘do’, ‘com’ e ‘de’ pertencem à mesma classe gramatical.
Os termos antropológico, simbólica e social qualificam o sentido dos nomes que o
antecedem.
O sentido se organiza por meio de uma oração subordinada.

Está(ao) CORRETA(S):
a) I e III.
b) II e III.
c) III e IV.
d) II, III e IV.
e) III, IV e V.
Questão 05.
Ao produzirmos um texto, os conectivos não apenas ligam termos/trechos, como estabelecem,
entre eles, relações de sentido. No trecho “Para as modernas sociedades ocidentais, a cultura
implica, portanto, uma prática diferenciada regida por um sistema”, o termo em destaque NÃO
pode ser substituído, pois causaria prejuízo do sentido, por:
a) deste modo.
b) assim.
c) logo.
d) por conseguinte.
e) porém.
Texto 2 (Questões 06 a 10)
INTIMIDADE (Martha Medeiros)
Houve um tempo, crianças, em que a gente não falava de sexo como quem fala de um pedaço
de torta. Ninguém dizia Fulano comeu Beltrana, assim, com essa vulgaridade. Nada disso.
Fulano tinha dormido com ela. Era este o verbo. O que os dois tinham feito antes de dormir, ou
ao acordar, ficava subentendido. A informação era esta, dormiram juntos, ponto. Mesmo que
eles não tivessem pregado o olho nem por um instante.
Lembrei desta expressão ao assistir Encontros e Desencontros. No filme, Bill Murray e Scarlett
Johansson fazem o papel de dois americanos que hospedam-se no mesmo hotel em Tóquio e
têm em comum a insônia e o estranhamento: estão perdidos no fuso horário, na cultura, no
idioma, e precisando com urgência encontrar a si mesmos. Cruzam-se no bar. Gostam-se.
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Ajudam-se. E acabam dormindo juntos. Dormindo mesmo. Zzzzzzzzzzz.
A cena mostra ambos deitados na mesma cama, vestidos, conversando, quando começam a
apagar lentamente, vencidos pelo cansaço. Antes de sucumbir ao mundo dos sonhos, ele
ainda tem o impulso de tocar nela, que está ao seu lado, em posição fetal. Pousa, então, a
mão no pé dela, que está descalço. E assim ficam os dois, de olhos fechados, capturados pelo
sono, numa intimidade raramente mostrada no cinema.
Hoje, se você perguntar para qualquer pré-adolescente o que significa se divertir, ele dirá que
é beijar muito. Fazer campeonato de quem pega mais. Beijar quatro, sete, treze. Quebram o
próprio recorde e voltam pra casa sentindo um vazio estúpido, porque continuam sem a menor
ideia do que seja um encontro de verdade, reconhecer-se em outra pessoa, amar alguém
instintivamente, sem planejamento. Estão todos perdidos em Tóquio.
Intimidade é coisa rara e prescinde de instruções. As revistas podem até fazer testes do tipo:
“descubra se vocês são íntimos, marque um xis na resposta certa”, mas nem perca seu
tempo, a intimidade não se presta a fórmulas, não está relacionada a tempo de convívio, é
muito mais uma comunhão instantânea e inexplicável. Intimidade é você se sentir tão à
vontade com outra pessoa como se estivesse sozinho. É não precisar contemporizar, atuar,
seduzir. É conseguir ir pra cama sem escovar os dentes, é esquecer de fechar as janelas, é
compartilhar com alguém um estado de inconsciência. Dormir juntos é muito mais íntimo que
sexo.
Disponível em: http://textos_legais.sites.uol.com.br/intimidade.htm. Acesso em 12 de Junho de 2001.

Questão 06.
O texto nos traz reflexões e nos ajuda a produzir sentidos sobre o mundo. NÃO constitui um
aspecto apontado pelo texto:
a) A importância da intimidade e da solidariedade na vida moderna.
b) A diferença entre intimidade, no sentido profundo da palavra, e as definições simplistas
e corriqueiras que damos ao termo, contemporaneamente.
c) O comportamento dos adolescentes e a não compreensão por estes, sobre o que é o
amor e a intimidade.
d) A referência a um fato/exemplo do cotidiano para construir a reflexão sobre um tema.
e) A confusão entre convivência e intimidade, feita por nós, a partir das fórmulas do
cotidiano.
Questão 07.
Contemporaneamente, sabemos que os gêneros textuais constituem os instrumentos com os
quais os sujeitos produzem sentidos socialmente. Eles são variados e dependem do objetivo
de seu autor, das condições em que foi escrito e de sua função social. Quanto ao gênero,
podemos dizer que o texto em questão trata-se de:
a) Uma notícia, dado que informa aos leitores e define conceitos.
b) Uma nota explicativa, já que contém explicações sobre um assunto específico.
c) Um pequeno artigo, já que apresenta uma tese (ponto de vista) e constrói argumentos.
d) Um memorial, pois conta uma história.
e) Uma crônica, que discute temas do cotidiano, com uma linguagem leve, mas mantendo
a reflexão crítica.
Questão 08.
As figuras de linguagem servem para ampliar os sentidos das palavras no texto, tornando-as
mais abrangentes e fortes. Atualmente, entendemos que elas podem aparecer nos diversos
gêneros textuais e não apenas nos artísticos, conforme se pensava outrora. Algumas figuras
de linguagem têm seu uso tão corrente, que acabam se tornando uma expressão popular. No
caso das expressões “pregado o olho” e “zzzzzzzzzzz”, utilizadas pela autora no primeiro e
segundo parágrafos, podemos afirmar que são, respectivamente:
a) Metáfora e aliteração.
b) Ironia e onomatopeia.
c) Metonímia e onomatopeia.
d) Metáfora e onomatopeia.
e) Metonímia e prosopopeia.
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Questão 09.
“Intimidade é você se sentir tão à vontade com outra pessoa como se estivesse sozinho”.
Neste trecho, observamos um caso em que é obrigatório o uso da crase, destacando que há o
encontro entre um artigo e uma preposição. Em qual dos casos abaixo, o uso da crase também
é obrigatório, segundo a norma padrão?
a) Falaram a respeito da intimidade na aula de hoje.
b) O meu projeto de pesquisa faz referência a intimidade.
c) Mesmo com toda intimidade, não deu valor a nada do que eu disse.
d) As nossas expectativas relacionam-se a você.
e) Não costumo recorrer a amigo, nem quando preciso.
Questão 10.
Com base no texto, analise as assertivas sequentes:
I.
Na oração “Era este o verbo”, o termo grifado corresponde a um substantivo, no
que se refere à sua classe gramatical.
II.
Em “A informação era esta, dormiram juntos”, a palavra destacada organiza o
sentido das circunstâncias em que a ação verbal ocorreu.
III.
Na oração “Estão todos perdidos em Tóquio”, podemos substituir o termo
destacado pelo pronome indefinido ‘alguns’, sem prejuízo do sentido.
IV.
Na passagem “É não precisar contemporizar, atuar, seduzir”, podemos afirmar que
as vírgulas estão sendo utilizadas adequadamente e que temos duas orações.
V.
Na passagem “... fazem o papel de dois americanos que hospedam-se no mesmo
hotel”, o pronome reflexivo ‘se’ está colocado inadequadamente, se observarmos a
norma gramatical padrão.
É(São) VERDADEIRA(S):
a) II
b) I e IV.
c) I, II e V.
d) II, III e IV
e) II, IV e V.
Texto 03 (Questões 11 e 12)

Questão 11.
A leitura da tirinha e os conhecimentos sobre o mundo moderno nos levam a concluir que:
a) O mundo moderno nos exige cada vez mais habilidades.
b) As crianças já se adéquam ao mundo moderno e, por isso, não querem mais brincar.
c) No mundo moderno, temos pouco tempo, porém, temos maiores possibilidades de
diversão e organização social.
d) A rapidez das relações é algo necessário ao nosso bem estar, no mundo moderno.
e) O mundo moderno exige relações sociais e afetivas cada vez mais rápidas e efêmeras.
Questão 12.
Sobre o texto, seu sentido e estrutura, é INCORRETO afirmar que:
a) Faz uma analogia com as brincadeiras e o mundo infantil para produzir uma reflexão
crítica.
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b) A expressão “Tenho que fazer minha lição de casa”, organiza duas orações por meio
do processo de subordinação.
c) O termo “brincadeiras cada vez mais curtas”, no último quadrinho, completa o sentido
do verbo exigir.
d) A expressão ‘de casa’, no primeiro quadrinho tem função sintática idêntica ao termo ‘de
guerra’, no segundo quadrinho.
e) Os termos ‘nuclear’, ‘moderna’ e ‘curtas’ pertencem à mesma classe gramatical.

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES – Questões de 13 a 20
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de
Respostas a alternativa coerente com a pergunta dada.

Questão 13.
Ainda este ano, a população do Pará terá que se pronunciar, em plebiscito, se aceita a divisão
do estado em três unidades da federação: além do Pará, seriam criados os estados de Carajás
e Tapajós. Sobre este aspecto, analise as assertivas abaixo e assinale a CORRETA:
a) Em consequência, serão necessários recursos para a implantação de todo o aparato
administrativo dos órgãos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, além de dez
novos senadores para representação no Congresso.
b) A criação de dois novos estados, se efetivada, não implicará aumento de gastos
públicos, uma vez que a estrutura administrativa do Pará será aproveitada pelos dois
novos estados.
c) A divisão do Pará é uma discussão que começou há apenas dois anos no Congresso
Nacional. Os defensores da ideia argumentam que o Pará é um estado muito grande e,
por isso, ingovernável.
d) O projeto prevê que Tapajós tenha 39 municípios no sul e sudeste do atual estado e
uma população de 1,6 milhão de habitantes; Carajás, 27 municípios a oeste, com 1,3
milhão de moradores e o Pará, no norte, ficaria com 86 municípios e 4,6 milhões de
habitantes.
e) De acordo com a proposta de divisão do Pará, o custo-benefício é favorável, pois as
regiões poderão se desenvolver, como ocorreu com Tocantins, desmembrado de Goiás
em 1988.
Questão 14.
Cesare Battisti é um escritor, ex-ativista político e ex-terrorista italiano, antigo membro dos
Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), grupo armado de extrema esquerda, ativo na
Itália, no fim dos anos de 1970 – os chamados anos de chumbo – período marcado por
ataques terroristas de organizações da extrema esquerda e da extrema direita. Sobre a
trajetória do estrangeiro no mundo e no Brasil, marque a FALSA:
a) Em 1987, Battisti foi condenado pela justiça italiana à prisão perpétua, com restrição de
luz solar, pela autoria direta ou indireta dos quatro homicídios, decorrentes de atos
terroristas perpetrados pelo grupo PAC – além de assaltos e outros delitos menores,
igualmente atribuídos ao grupo. Na Itália e na União Europeia, é considerado um
terrorista. No entanto, Battisti se diz inocente.
b) Viveu na França, onde, e por duas vezes, reiterados pedidos de extradição foram
negados pela Corte de Acusação de Paris, até que, em fevereiro de 2004, o Conselho
de Estado da França analisou novo pedido e autorizou que Cesare Battisti fosse
extraditado. Antes que o decreto fosse assinado, Battisti fugiu para o Brasil. Em 2007,
o governo da Itália apresentou o pedido de extradição, seguindo-se da prisão
preventiva de Battisti.
c) O Supremo Tribunal Federal - STF – autorizou a sua extradição em novembro de 2009.
Na ocasião, a Corte julgou ilegal ato do então ministro da Justiça, Tarso Genro, que
concedeu status de refugiado ao ex-ativista. Em dezembro de 2009, o Tribunal, apesar
de reconhecer a discricionariedade do presidente da República para decidir sobre
extraditar ou não o italiano, limitou o ato aos termos do tratado de extradição.
d) No dia 31 de dezembro de 2010, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou a
extradição de Battisti com base em parecer da Advocacia-Geral da União, no qual se
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aponta que, se enviado à Itália, o ex-ativista poderia sofrer perseguição política e ter
sua condição pessoal agravada.
e) Após a decisão do ex-presidente Lula, negando a extradição, com base em "fundado
temor de perseguição política" se Battisti voltasse à Itália; o governo da Itália resignouse com a decisão, no entanto, destacou que irá impor sanções comerciais ao Brasil.
Questão 15.
Quase um terço da população mundial - dois bilhões de pessoas - assistiu pela TV ao
casamento do Príncipe William e de Kate Middleton, que aconteceu no dia 29 de abril (sexta)
na Abadia de Westminster, em Londres. A monarquia britânica viu no evento uma tentativa de
resgatar o luxo e o carisma da Coroa, ofuscados por escândalos nas últimas três décadas. A
união também tem reflexos na sucessão ao trono no Reino Unido. Sobre o tema, marque a
INCORRETA:
a) Príncipe William é o segundo na linha de sucessão atrás de seu pai, o príncipe
Charles. De acordo com pesquisas de opinião pública, é também o favorito dos
britânicos para assumir o lugar da rainha Elizabeth 2ª.
b) O sistema político em vigor no Reino Unido é a monarquia constitucional. A rainha é
soberana sobre a Inglaterra, mas não possui soberania sobre os demais países que
compõem o reino - Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.
c) Na prática, porém, a função da Rainha é restrita a cerimoniais e outras formalidades. O
poder político, de fato, é exercido pelo Parlamento, composto pela Câmara dos Lordes
e pela Câmara dos Comuns, e pelo Primeiro-Ministro e seu gabinete.
d) A rainha Elizabeth 2ª, 85 anos, é a mais longeva da história da Inglaterra e é a
monarca há mais tempo no poder na Europa. Ela foi coroada em 2 de junho de 1953. A
monarquia constitucional, aos moldes da britânica, vigora em outros 28 países, entre
eles a Espanha, o Japão e a Suécia.
e) Na linha de sucessão britânica, uma pessoa sempre é sucedida na linha por seus
descendentes legítimos. A data de nascimento e o gênero importam: filhos mais velhos
vêm antes de filhos mais novos. E os filhos, independentemente da idade, sempre vêm
antes das filhas.
Questão 16.
Ao longo da história brasileira, muitas foram as tentativas de estabelecer novos contornos aos
limites interestaduais, sobretudo, nos períodos de elaboração e/ou revisão das constituições.
Quase sempre, as tentativas são no sentido de redividir, territorialmente, o Brasil, por meio de
desmembramentos de estados ou criação de territórios federais. Sobre os desmembramentos
no Brasil, analise as assertivas e marque a ERRADA:
a) Em 1985, foi apresentado ao Congresso Nacional, um projeto de lei criando o estado
do Tocantins. Aprovado pelos parlamentares, em março, foi encaminhado ao
presidente José Sarney, que o vetou em 3 de abril de 1985. Sarney afirmou, na época,
que tal matéria deveria ser submetida à Constituinte, que elaboraria a nova constituição
nacional.
b) Uma nova tentativa de emancipação do norte de Goiás ocorreu durante a Assembleia
Nacional Constituinte e, em 5 de outubro de 1988, a região foi finalmente emancipada,
passando a se chamar Tocantins.
c) O Congresso Nacional terá que analisar o possível desmembramento da Bahia em um
novo Estado – o Estado do São Francisco, que viria a ter 173 mil quilômetros
quadrados, um PIB de R$ 10 bilhões e seria composto, inicialmente, por 31 municípios,
boa parte deles, integrantes da chamada nova fronteira agrícola baiana: produzem e
exportam soja e algodão, têm polos de fruticultura e crescem em agroindústria.
d) O Estado de Rondônia foi formado de partes desmembradas dos Estados do Mato
Grosso, Amazonas e Acre. Inicialmente chamado de Território Federal de Rondônia,
passando à condição de Estado a partir de 1982, o que foi impulsionado pela
descoberta de jazidas de cassiterita e a abertura de rodovias, que estimularam a sua
economia e o seu povoamento.
e) O estado do Mato Grosso do Sul constituía a parte meridional do estado do Mato
Grosso, do qual foi desmembrado. Apesar de sempre se localizar na região CentroOeste, historicamente, está vinculado mais às regiões Sul e Sudeste, por questões
culturais e demográficas
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Questão 17.
A União Européia é a formação de um novo tipo de união, entre Estados pertencentes à
Europa. Possui competências próprias, tais como a Política Agrícola Comum, as pescas, entre
outros. Estas competências são partilhadas com todos os Estados-membros da União
Européia. Trata-se de uma organização que combina o nível supranacional e o nível
institucional num campo geográfico restrito, com o papel político próprio sobre os seus
Estados-membros. Sobre a União Européia e sua política de imigração, julgue o item
INCORRETO.
a) A atuação do serviço de controle de migrações da Espanha diverge frontalmente das
diretrizes da União Européia, que adota uma política de estímulo à entrada de
imigrantes em seu território.
b) Dentre os países da União Européia, a Espanha tem sido o destino exclusivo de
brasileiros que emigram ilegalmente, em busca de oportunidades de trabalho.
c) Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Espanha, Portugal, Alemanha, Grécia, Hungria,
Letônia e Lituânia são exemplos de países membros da União Européia.
d) A ameaça feita pelo Itamaraty de adotar o princípio diplomático da reciprocidade e
dificultar a entrada de espanhóis no território brasileiro não surtiu efeito prático.
e) A totalidade dos países que formam a União Européia adotou o euro como moeda
única.
Questão 18.
O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi criado em 26/03/1991, com a assinatura do Tratado
de Assunção, no Paraguai. Os membros deste importante bloco econômico do América do Sul
são apenas os seguintes países:
a) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
b) Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e Venezuela.
c) Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela.
d) Chile, Peru e Venezuela.
e) Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Chile.
Questão 19.
Sobre a fundação do município de Araci, marque a INCORRETA:
a) Araci foi fundada pelo Capitão José Ferreira de Carvalho no ano de 1812.
b) A cidade de Araci se desenvolveu em uma região antes chamada de Raso, que, com o
passar do tempo, foi elevado à condição de freguesia de Nossa Senhora da Conceição
do Raso e, em 13 de dezembro de 1890, ocorreu a emancipação política da Vila do
Raso, sendo desmembrada de Tucano.
c) Em 1904, o topônimo do Raso foi alterado para Araci, nome de origem tupi.
d) Pouco mais de quatro décadas após a sua emancipação política, Araci foi extinta e
voltou a pertencer ao município de Tucano.
e) Em 1959, Araci se reemancipou politicamente, sendo instalado em 1959, não voltando
a pertencer ao município de Serrinha.
Questão 20.
Sobre o município de Araci, marque a CORRETA:
a) Os símbolos do município de Araci são bandeira, hino e brasão.
b) Os símbolos do município de Araci são brasão municipal, bandeira e brasão do
cinquentenário
c) O município de Araci possui, segundo dados do IBGE, 35.046 habitantes,
representando 0,35% da população do Estado da Bahia.
d) O município de Araci pertence à Mesorregião do Norte Bahiano à Microrregião de
Tucano e tem como limitrófes: Teofilândia, Conceição do Coité, Tucano, Santaluz,
Cansanção, Barrocas, Nova Soure, Biritinga e Quijingue.
e) A grande maioria dos habitantes de Araci estão radicados na zona urbana do
município, seguindo, neste caso, a tendência de muitas cidades brasileiras.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Questões de 21 a 40
Instrução: analise cuidadosamente as questões apresentadas e marque na Folha de
Respostas a alternativa coerente com a pergunta dada.

Questão 21.
A atenção integral em Odontologia envolve as atividades cobertas pelos diferentes níveis de
atenção odontológica, englobando ações externas a essa área, mas que interferem no
desenvolvimento da saúde, prevenção ao desenvolvimento das doenças e resolução de
problemas, chegando até a prestação de serviços mais complexos. Considerando os aspectos
e propostas da Odontologia Social e Preventiva, julgue os seguintes itens:
I.
Para a doença periodontal, a raspagem e o alisamento radicular, de acordo com
Leavell e Clark, são medidas situadas no 2° nível de prevenção.
II.
Sobe o ponto de vista dos níveis de prevenção, pode-se dizer, quanto ao câncer oral,
que a identificação de lesões iniciais constitui o 3° nível de prevenção.
III.
A remineralização de lesões cariosas incipientes, como medida profissional preventiva
à cárie dentária, está situada no 4° nível de prevenção.
IV.
Para estabelecer a prioridade relativa dos problemas da odontologia social são
utilizados os seguintes critérios: número de pessoas atingidas e custo per capita.
V.
A promoção de saúde bucal está inserida num conceito amplo de saúde que
transcende a dimensão meramente técnica do setor odontológico, integrando a saúde
bucal às demais práticas de saúde coletiva.
Assinale a alternativa adequada:
a) Apenas a alternativa I é verdadeira.
b) Apenas a alternativa II é verdadeira.
c) Apenas as alternativas I, II e V são verdadeiras.
d) Apenas as alternativas III e IV são verdadeiras.
e) Apenas as alternativas II e V são verdadeiras.
Questão 22.
O fluoreto (F) vem sendo utilizado como instrumento eficaz e seguro na prevenção e controle
da cárie dentária. Deste modo, consiste em um importante elemento estratégico nos sistemas
de prevenção da cárie dentária, quando corretamente aplicado. Em relação às diferentes
formas de sua utilização, julgue os itens abaixo:
I.
Dentifrício fluoretado é considerado um dos métodos mais racionais de prevenção da
cárie, pois alia a remoção do biofilme dental à exposição constante ao flúor.
II.
Os cuidados de biossegurança envolvidos com a fluoretação das águas dizem respeito,
basicamente, à estocagem dos produtos, uma vez que, dada a concentração em que
são armazenados, podem causar danos aos manipuladores.
III.
O pH crítico para o esmalte de um indivíduo ou população não exposta diariamente a
nenhuma das formas de fluoreto (F) é de 5,5. No entanto, quando exposto ao F, o pH
crítico cai para 4,5.
IV.
Os produtos mais frequentemente empregados no Brasil na fluoretação da água de
abastecimento são o fluorsilicato de sódio e o ácido fluorsilícico e os compostos
comumente utilizados nos dentifrícios são o fluoreto de sódio (NaF) ou
monofluorfosfato de sódio (MFP, Na2PO3F).
V.
Em relação ao teor ideal para prevenir cárie, as águas podem ser hipofluoradas (teores
inferiores a 0,55 ppmF, na maior parte do território brasileiro, onde o teor ótimo é 0,70
ppmF), isofluoradas ou hiperfluoradas (teores superiores a 0,84 ppmF, na maior parte
do território brasileiro, onde o teor ótimo é 0,70 ppmF).
Assinale a alternativa adequada:
a) Apenas a alternativa I é verdadeira.
b) Apenas as alternativas III e V são verdadeiras.
c) Apenas as alternativas I, III e V são verdadeiras.
d) Todas as alternativas são verdadeiras.
e) As alternativas II, IV e V são falsas.
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Questão 23.
Concebida como uma tecnologia de intervenção em saúde pública, a fluoretação das águas de
abastecimento público se fundamenta no fato de que compostos de flúor, na forma sólida ou
solução aquosa, podem ser adicionados às águas de abastecimento público, nas estações de
tratamento ou poços de captação, previamente ao seu envio à rede de distribuição e, assim,
agirem na prevenção da cárie dentária. Considerando os aspectos relacionados a este método
de utilização do flúor, julgue os itens abaixo:
I.
O Valor Máximo Permitido – VMP – de fluoreto no Brasil, fixado pela Portaria MS-GM518, de 25/3/2004 (BRASIL, 2004a), é 1,5 ppm, ou seja, 1,5 mg de fluoreto por litro de
água. Na maior parte do território brasileiro, contudo, o teor ideal de flúor na água é 0,7
ppm ou 0,7 mg de flúor por litro.
II.
A efetividade da medida não depende da continuidade da sua execução, durante anos
seguidos, mas sim, da manutenção do teor adequado de flúor, sendo este e a variação
aceitável definidos de acordo com a variação da temperatura no local.
III.
A medida requer a realização de levantamentos epidemiológicos periódicos, com o
primeiro sendo realizado em momento imediatamente anterior à sua implantação.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, levantamentos utilizando o índice CPOD
deveriam ser realizados pelo menos a cada cinco anos, não se justificando
levantamentos anuais, com a finalidade de realizar a vigilância da fluoretação.
IV.
A tecnologia de fluoretação das águas não apresenta eficiência que justifique o seu
emprego no Brasil, uma vez que, os custos para implantar e manter a medida variam
bastante em todo o país, em decorrência dos contrastes regionais.
V.
Embora o VMP de fluoreto, no Brasil, seja de 1,5 ppm, tal teor é, prejudicial aos
menores de nove anos de idade continuamente expostos. Portanto, a exposição
compulsória, continuada, de indivíduos menores de nove anos de idade a teores
superiores a 0,84 ppmF (onde o teor ótimo é 0,70 ppmF) ou a 1,14 ppmF (onde o teor
ótimo é 1,00 ppmF) implica informar seus responsáveis sobre tais riscos,
recomendando-lhes evitar ingerir e preparar alimentos com essas águas.
Assinale a alternativa adequada:
a) Apenas a alternativa I é verdadeira.
b) Apenas as alternativas III e V são verdadeiras.
c) Apenas as alternativas I, III e V são verdadeiras.
d) Todas as alternativas são verdadeiras.
e) As alternativas II, IV e V são falsas.
Questão 24.
Considerando os recursos existentes na rede de serviços básicos de saúde bucal no Brasil,
pode-se desenvolver um programa para o controle de câncer de boca, priorizando:
I.
A remoção de lesões, como hipoplasias, leucoplasias, leucoedemas e fatores irritativos
crônicos.
II.
Orientação ao autoexame da boca, com o objetivo de detectar anormalidades na
mucosa jugal, que representem risco para a marsupialização da lesão.
III.
Educação em saúde, com orientações sobre mudanças de hábitos de vida, que
expõem os indivíduos a fatores de risco.
IV.
Realização de sessões de quimioterapia e radioterapia para tratamento de lesões
cancerosas.
V.
Não seria possível realizar esse tipo de programa no Brasil, porque ele demanda
atendimento de alta complexidade, nem sempre presente em todos os municípios do
país.
Após analisar as assertivas acima, marque abaixo, a opção adequada.
a) Apenas a alternativa I é verdadeira.
b) Apenas as alternativas III e V são verdadeiras.
c) Apenas as alternativas III, IV e V são verdadeiras.
d) Todas as alternativas são verdadeiras.
e) As alternativas I, II, IV e V são falsas.

CONCURSO PÚBLICO - ARACI / BAHIA, 31 DE JULHO DE 2011.

9

CADERNO DE QUESTÕES – Odontólogo.

Questão 25.
O impacto da ampliação do uso de produtos fluoretados no controle da cárie dentária em todo
o mundo, inclusive no Brasil, especialmente a partir dos anos 1980 e 1990, tem sido
evidenciado pelas modificações significativas do perfil epidemiológico da doença. Entretanto,
quando não empregados em teores apropriados e com os cuidados apropriados, podem trazer
danos à saúde humana. Em relação aos efeitos tóxicos do fluoreto, marque a opção
INCORRETA.
a) A fluorose dentária é o resultado da ingestão crônica de flúor durante o
desenvolvimento dental, que se manifesta como mudanças visíveis de opacidade do
esmalte, devido a alterações no processo de mineralização.
b) Como se trata de um efeito sistêmico, as alterações características da fluorose
distribuem-se assimetricamente dentro da boca, afetando todos os dentes em
formação, no período de ingestão de flúor.
c) O parâmetro mais aceito atualmente sobre a dose limite de ingestão de fluoretos capaz
de produzir uma fluorose, clinicamente aceitável do ponto de vista estético, é de uma
dose entre 0,05 e 0,07 mg F/dia/kg de peso corporal.
d) A toxicidade aguda do flúor refere-se à ingestão, de uma única vez, de grande
quantidade de flúor provocando desde irritação gástrica até a morte.
e) A Dose Provavelmente Tóxica (DPT) do flúor corresponde a concentrações iguais ou
superiores a 5,0 mgF/kg corporal.
Questão 26.
O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres dos profissionais, das entidades e
das operadoras de planos de saúde, com inscrição nos Conselhos de Odontologia, segundo
suas atribuições específicas. Estabelecendo as normas éticas que devem ser seguidas pelos
cirurgiões-dentistas, pelos profissionais de outras categorias auxiliares, reconhecidas pelo
CFO, independentemente da função ou cargo que ocupem, bem como pelas pessoas jurídicas.
Em relação aos honorários profissionais, NÃO se constitui infração ética:
a) Oferecer serviços gratuitos a quem possa remunerá-los adequadamente.
b) Considerar, na fixação dos honorários profissionais, a cooperação do paciente durante
o tratamento.
c) Receber ou dar gratificação por encaminhamento de paciente.
d) Instituir cobrança através de procedimento mercantilista.
e) Agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, paciente de instituição pública ou
privada, para clínica particular.
Questão 27.
Considerando o Código de Ética Odontológica, no que se refere aos anúncios, à propaganda e
à publicidade das atividades odontológicas, a figura abaixo se relaciona à seguinte infração
ética listada:

Fonte: www.blogdofavre.ig.com.br

a) Anunciar preços, serviços gratuitos e modalidades de pagamento, ou outras formas de
comercialização que signifiquem competição desleal ou que contrariem o disposto
neste Código.
b) Anunciar ou divulgar títulos, qualificações e especialidades que o profissional não
possua, ou que não sejam reconhecidas pelo CFO.
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c) Anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento, área de atuação, que não
estejam devidamente comprovadas cientificamente, assim como instalações e
equipamentos que não tenham seu registro validado pelos órgãos competentes
d) Criticar técnicas utilizadas por outros profissionais como sendo inadequadas ou
ultrapassadas.
e) Anunciar serviços profissionais como prêmio em concurso de qualquer natureza, bem
como oferecer prêmios pela utilização dos serviços prestados.
Questão 28.
O cirurgião-dentista e sua equipe, em seu ambiente de trabalho, estão expostos a uma
diversidade de doenças, dentre as quais, a Hepatite B. Com relação aos cuidados de
biossegurança, relacionadas à prevenção desta patologia, recomenda-se:
a) Uso de luvas e máscara apenas.
b) Uso de luva, máscara e óculos de proteção apenas.
c) Vacinação específica apenas.
d) Uso de equipamentos de proteção individual, bem como vacinação específica e
completa para toda a equipe.
e) Uso de equipamentos de proteção individual, bem como vacinação específica e
completa apenas para o Cirurgião-Dentista.
Questão 29.
Alguns procedimentos odontológicos apresentam riscos diferenciados para provocar
bacteremia; e estes são orientadores da necessidade do uso de antibiótico. Marque a opção
em que, normalmente, NÃO há necessidade deste uso.
a) Procedimentos periodontais, incluindo cirurgia, colocação de fio afastador subgengival,
raspagem e alisamento de raízes, sondagem, manutenção periódica.
b) Implante dental e reimplante de dentes avulsionados.
c) Colocação inicial de banda de ortodônticas.
d) Injeções de anestesia local, intraligamentar e intraóssea.
e) Colocação de isolamento absoluto.
Questão 30.
A endocardite bacteriana, embora incomum, é uma infecção em válvulas naturais ou protéticas,
grave e ameaçadora da vida, caso não seja diagnosticada e, por isso, instituído o tratamento
adequado e precoce. Alguns procedimentos cirúrgicos e instrumentações odontológicas que
envolvem superfícies mucosas ou tecido contaminado podem causar bacteremia, resultando
em Endocardite Bacteriana. Para prevenir esta infecção, recomenda-se a antibioticoprofilaxia
em algumas situações, EXCETO:
a) Doença cardíaca congênita cianótica complexa.
b) Disfunção valvar adquirida (ex.: doença cardíaca reumática).
c) Diabetes.
d) Marcapasso cardíaco (intravascular e epicárdico) e desfibrilador implantado.
e) Cardiomiopatia hipertrófica.
Questão 31.
Um dado paciente, sexo masculino, 20 anos, comparece a consultório odontológico, com cárie
profunda na distal do dente 35 e com exposição pulpar. Durante a anamnese, relatou que o
quadro sintomatológico teve início há menos de um mês e, ao examinar o paciente e seus
exames laboratoriais, o profissional identificou febre, leucocitose, linfadenopatia, sensibilidade
significativa e tumefação na hemiface esquerda inferior. Ao exame radiográfico, apresenta, na
região do dente 35, radiotransparência mal delimitada e um pequeno sequestro ósseo. Diante
do caso apresentado, qual a suspeita diagnóstica mais adequada?
a) Abscesso periapical agudo
b) Granuloma periapical
c) Osteomielite aguda
d) Periodontite apical aguda
e) Carcinoma de células basais
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Questão 32.
Um dado paciente, sexo feminino, 26 anos, comparece a consultório odontológico com a coroa
do dente 21 destruída e com exposição pulpar; o quadro é assintomático, embora relate dor em
época anterior. Ao exame físico, não apresenta mobilidade ou sensibilidade significativa à
percussão, não respondendo também aos testes pulpares térmicos. Ao exame radiográfico,
observa-se perda da lâmina dura apical do dente referido e radiotransparência bem delimitada.
Indique a opção diagnóstica mais adequada.
a) Abscesso periapical agudo
b) Granuloma periapical
c) Osteomielite aguda
d) Periodontite apical aguda
e) Carcinoma de células basais
Questão 33.
Um paciente, sexo masculino, 30 anos, assintomático, foi encaminhado ao serviço de cirurgia e
traumatologia buco-maxilo-faciais de uma universidade do Brasil, com aumento de volume em
região de corpo e ângulo mandibular do lado esquerdo. Na anamnese, paciente relatou
remoção de terceiro molar inferior esquerdo há um ano. Ao exame clínico, observou-se
aumento de volume de consistência endurecida do lado esquerdo da mandíbula. Ao exame de
imagens, observou-se uma lesão multiloculada radiolúcida com aproximadamente 6 cm em
ramo, ângulo e corpo mandibular e com aspecto de bolhas de sabão. Realizaram-se então,
punção exploratória e biópsia incisional. O diagnóstico mais provável para este paciente é:
a) Ameloblastoma Unicístico
b) Ameloblastoma Intra-Ósseo Multicístico
c) Tumor Odontogênico Epitelial Calcificante
d) Fibroma Ameloblástico
e) Odontoma
Questão 34.
Os procedimentos restauradores podem fazer parte do plano de tratamento de pacientes com
cárie, com diversas finalidades, o que dependerá da atividade cariosa. Quando esses
procedimentos são utilizados para o controle da evolução da doença, seu objetivo inicial deve
ser:
a) Recuperação da função apenas.
b) Recuperação da estética apenas.
c) Recuperação da função e da estética.
d) Melhorar a ecologia bucal e o autocontrole da placa.
e) Nenhuma das respostas anteriores.
Questão 35.
O biofilme dentário é o depósito microbiano sobre as estruturas duras presentes na boca,
desde as naturais (dentes) até as artificiais (restaurações e próteses). Não é uma entidade
homogênea, de modo que sua composição varia em diferentes áreas da boca, em superfícies
diferentes, em locais sub e supragengivais, além de ter potencial cariogênico diverso.
Considerando a composição microbiana do biofilme, marque a opção CORRETA.
a) Entre as bactérias orais, responsáveis pela adesão inicial do biofilme ao dente,
destacam-se os lactobacilos.
b) Após a cavitação inicial, os estreptococos, do tipo oralis, mitis e sanguinis, dão
continuidade ao processo de cavitação, uma vez que não possuem adesinas
específicas para promover a adesão do biofilme.
c) Os S. mutans constituem cerca de 50% da microbiota inicial, responsável pelo
processo carioso.
d) Os S. mutans, pela sua capacidade de metabolizar a sacarose, de serem acidogênicos
e acidúricos, promovem, a partir da formação de ácidos, muita desmineralização e
cavitação dos dentes e representa, na microbiota bucal, a bactéria mais patogênica, no
que se refere à cárie.
e) Os S. mutans são os responsáveis pela adesão inicial do biofilme ao dente, cavitação e
progressão da lesão de forma rápida, o que é resultante de sua alta capacidade
patogênica.
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Questão 36.
A promulgação da lei 8080, que instituiu, em 1990, o Sistema Único de Saúde – SUS, teve
importantes desdobramentos na área de vigilância epidemiológica, oficializando o conceito de
um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos. Acerca deste assunto, marque a alternativa CORRETA:
a) A lista de doenças sujeitas à notificação compulsória é estabelecida pelo Ministério
da Saúde, incorporando o regulamento sanitário internacional e incluindo as
doenças de relevância para a saúde pública nacional. A lista deve ser respeitada
em todo território nacional, pelos serviços públicos e privados de saúde, não
podendo ser modificada nas esferas estaduais e municipais.
b) Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à
saúde, feita à autoridade sanitária, apenas por profissionais de saúde, para fins de
adoção de medidas de intervenção pertinentes.
c) No estudo de uma epidemia, a taxa de ataque secundário é utilizada como medida
de disseminação de um agente infeccioso.
d) Transição epidemiológica entende-se como sendo o custo pessoal e social dos
agravos à população, ou seja, atinência ao coletivo envolvido: tudo da relação
saúde-doença-intervenção, que passa a interferir diretamente nas relações sociais,
econômicas, profissionais e culturais.
e) A transmissão direta imediata ocorre quando não há contato físico entre a fonte
primária de infecção e o novo hospedeiro; a transmissão se faz por meio das
secreções oronasais (gotículas de flugge).

Questão 37.
A lei 8080/90 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Na
seção II, Art 16 ao 19, estão definidas as competências específicas para cada uma das três
esferas do poder executivo na gestão do SUS. Compete à direção estadual do Sistema Único
de Saúde, EXCETO:
a) Promover a descentralização, para os municípios, dos serviços e das ações de
saúde.
b) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
c) Participar, junto com órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente, que
tenham repercussão na saúde humana.
d) Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e
hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual.
e) Executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária, de alimentação e
nutrição, de saneamento básico e de saúde do trabalhador.

Questão 38.
O financiamento do SUS está previsto em lei, tanto na contribuição federal como na lei
orgânica de saúde. Acerca do financiamento do SUS, julgue os itens que se seguem, e marque
V, para verdadeiro e F, para falso:
( ) Para a determinação de valores a serem transferidos no nível federal a estados e
municípios, são considerados, entre outros, os seguintes critérios: perfil epidemiológico da
população, perfil demográfico da região, características da rede de saúde na área, organização
da rede privada na região, desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior e
nível de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais.
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( ) A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do
distrito federal e dos municípios.
( ) O gasto privado com saúde supera os investimentos do setor público.
(
) A emenda constitucional fixa o percentual mínimo de 10% (das receitas tributárias
próprias), a partir de 2004, para a União aplicar em ações e serviços públicos de saúde.
Marque a sequência CORRETA, de cima para baixo:
a) V,V,F,F
b) V,V,V,F
c) F,V,V,F
d) F,F,F,V
e) F,V,F,F

Questão 39.
As NOB – normas de operação básicas do sistema único de saúde (SUS) e as NOAS, além de
promoverem a integração de ações entre as três esferas de governo, desencadearam um
processo de descentralização intenso, transferindo, do nível federal para os estados e
municípios, um conjunto de recursos e responsabilidades relativo à operacionalização do SUS.
Acerca do assunto, marque a alternativa INCORRETA:
a) De acordo com a NOB-96, a gestão plena da atenção básica permite ao município
receber recursos do fundo nacional de saúde, para o financiamento integral da
assistência à saúde.
b) As comissões intergestoras tripartites têm como representantes: Ministério da
Saúde, CONASS e CONASEMS.
c) O município precisa de um plano municipal de saúde para receber o PAB.
d) Na NOB 93, ocorre a municipalização e a transferência de recursos passa a ser
automática e regular.
e) A norma operacional de assistência à saúde (NOAS 01/02) estipula
responsabilidades e ações estratégicas mínimas de atenção básica, entre as quais:
eliminação da hanseníase, controle de hipertensão, controle do diabetes melitus,
ações de saúde bucal.

Questão 40.
Sobre as relações entre os sistemas municipais, marque a alternativa INCORRETA:
a) Os estabelecimentos do subsistema municipal, do SUS-municipal, não precisam
ser, obrigatoriamente, de propriedade da prefeitura, nem precisam ter sede no
território do município.
b) As negociações para os municípios atenderem pacientes vindo de outros
municípios devem ser feitas, exclusivamente, entre os gestores estaduais.
c) Independentemente de a gerência dos estabelecimentos prestadores de serviços
ser estatal ou privada, a gestão de todo o sistema municipal é, necessariamente,
da competência do poder público e exclusiva desta esfera de governo, respeitadas
as atribuições do respectivo conselho e de outras diferentes instâncias de poder.
d) Cabe aos gestores municipais o controle, avaliação e auditoria dos prestadores de
serviços de saúde (estatais e privados) situados em seu município.
e) Quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua capacidade
resolutiva, pode requerer, ao gestor estadual, que a parte de recursos alocados no
município vizinho seja realocada para o seu município.
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