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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início 

da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de números 1 a 3. 

 

SOLIDARIEDADE 

 

 O gesto não precisa ser grandioso nem público, não é necessário pertencer a uma ONG ou fazer uma 

campanha. Sobretudo, convém não aparecer. 

 O gesto primeiro devia ser natural, e não decorrer de nenhum lema ou imposição, nem convite nem 

sugestão vinda de fora. 

  Assim devíamos ser habitualmente, e não somos, ou geralmente não somos: cuidar do que está do 

nosso lado. Cuidar não só na doença ou na pobreza, mas no cotidiano, em que tantas vezes falta a 

delicadeza, a gentileza, a compreensão; esquecidos os pequenos rituais de respeito, de preservação do 

mistério, e igualmente da superação das barreiras estéreis entre pessoas da mesma casa, da família, das 

amizades mais próximas.  

 Dentro de casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer todo dia o aprendizado do belo, do 

generoso, do delicado, do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal passamos, correndo, tangidos 

pelas obrigações. Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa: o trânsito, o patrão, o banco, a conta, a 

hora extra... Tudo isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa.  

 Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar pra pensar pode ser tão ameaçador...) e fizesse um 

pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, 

dispensável.  

Uma hora a mais em casa não para se trancar no quarto, mas para conviver. Não com obrigação, sermos 

felizes com hora marcada e prazo pra terminar, mas promover desde sempre a casa como o lugar do 

encontro, não da passagem; a mesa como lugar do diálogo, não do engolir quieto e apressado; o quarto 

como o lugar do afeto, não do cansaço. 

  Pois se ainda não começamos a ser solidários dentro de nós mesmos e dentro de nossa casa ou do nosso 

círculo de amigos, como querer fazer  campanhas,  como pretender  desfraldar bandeiras, como desejar 

salvar o mundo − se estamos perdidos no nosso cotidiano?  

 Como dizer a palavra certa se estamos  mudos, como escutar se estamos surdos, como abraçar se 

estamos congelados? 

  Para mim, a solidariedade precisa ser antes de tudo o aprendizado da humanidade pessoal.  

  Depois de sermos gente, podemos − e devemos − sair dos muros e tentar melhorar o mundo. Que anda 

tão, tão precisado. 

 

LUFT Lya. 
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01) Pelas características predominantes do texto, 

assinale a alternativa que indique a tipologia 

textual a que ele pertence: 
 

(A) Narração. 

(B) Descrição. 

(C) Dissertação. 

(D) Injunção. 

 

02) A leitura do texto permite afirmar que a 

autora se sente: 
 

(A) Saudosista. 

(B) Idealista. 

(C) Improdutiva. 

(D) Irônica. 

 

03)  “Mas, por outro lado, se a gente parasse 

(...).” 
 

O termo destacado estabelece a seguinte relação 

de ideia:   

(A) Contradição. 

(B) Explicação. 

(C) Condição. 

(D) Conclusão. 

 

04) Marque a opção em que há erro ortográfico: 

 

(A) Viagem – ageitar – sugestão. 

(B) Analisar – improvisar – economizar. 

(C) Ascensão – suspensão – contusão. 

(D) Misto – quis – gás.  

 

05)  “Dentro de casa, onde tudo deveria começar, 

onde se deveria fazer todo dia o aprendizado 

do belo (...)”. 
 

Assinale a alternativa que justifica corretamente 

as vírgulas nessa frase :  

(A) Separar orações coordenadas assindéticas. 

(B) Separar vocativo. 

(C) Separar adjunto adverbial deslocado e oração 

adverbial. 

(D) Separar oração explicativa. 

06) “Assim devíamos ser habitualmente, e não 

somos (...)” 
 

É correto afirmar sobre a classificação da palavra 

destacada na frase: 

(A) Verbo. 

(B) Advérbio. 

(C) Substantivo. 

(D) Adjetivo 

 

07) Considerando a norma culta, a concordância 

nominal está INCORRETA na seguinte 

frase: 
 

(A) Encontrei bastantes amigos na festa de 

formatura. 

(B) Aveia é boa para a saúde. 

(C) Não diga nada, agora é necessário 

prudência.  

(D) Anexos ao processo, estavam os documentos 

do acusado. 
 

08) A palavra destacada deve ser acentuada na 

opção: 
 

(A) Rubrica significa assinatura abreviada de 

alguém ou uma pequena anotação. 

(B) Ontem à tarde, o céu ficou coberto de 

nuvens. 

(C) As manifestações de protesto da população 

tem ocasionado enormes transtornos aos 

lojistas. 

(D) A entrada para o show de mágica era 

gratuita para as crianças. 
 

09) Assinale a alternativa que estiver 

INCORRETA quanto à flexão dos verbos: 
 

(A) Poucas pessoas reaveram o que arriscaram 

em jogos de azar.  

(B) É provável que todas as malas caibam no 

porta-malas do táxi. 

(C) Quando elas nos virem aqui, vão ficar muito 

felizes. 

(D) O professor exigia que nos mantivéssemos 

atentos à aula. 
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10) A classificação dos termos destacados está 

INCORRETA na opção: 

 

(A) O guarda de trânsito prendeu o motorista 

embriagado.  (predicativo do objeto) 

(B) As ruas foram lavadas pela chuva. (objeto 

indireto) 

(C) Sua confiança na defesa continuava 

inabalável. (complemento nominal) 

(D) As crianças querem atenção. (objeto direto) 

 

 

 

 

 

 
11) O Sistema Único de Saúde (SUS) baseia as 

sua ações em princípios classificados como 

doutrinários e organizativos. Representa um 

exemplo de princípio organizativo do SUS: 

 

(A) Descentralização. 

(B) Impessoalidade. 

(C) Universalidade. 

(D) Legalidade. 

 

12) De acordo com a Lei 8080/90, é correto 

afirmar que: 

 

(A) A saúde é um dever fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

(B) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o ser humano prover as 

condições dispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

(C) A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

(D) A saúde é um direito fundamental do Estado, 

devendo o ser humano prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

 

13) Sobre a participação da iniciativa privada no 

Sistema Único de Saúde (SUS), é correto 

afirmar que: 

 

(A) Participará obrigatoriamente do Sistema 

Único de Saúde(SUS). 

(B) Deverá participar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em caráter suplementar. 

(C) É proibida a sua participação no Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

(D) Poderá participar do Sistema Único de Saúde 

(SUS), em caráter complementar. 

 

14) A Lei 8080/90 estabelece que poderá 

constituir consórcios para desenvolver em 

conjunto as ações e os serviços de saúde que 

lhes correspondam: 

 

(A) os Estados. 

(B) os Municípios. 

(C) os Estados e Municípios. 

(D) a União, os Estados e os Municípios. 

 

15) No âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), são atribuições comuns à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e os Municípios, 

exceto: 

 

(A) Elaboração e atualização periódica do plano 

de saúde. 

(B) Administração dos recursos orçamentários e 

financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 

(C) Participação na formulação e na execução da 

política de formação e desenvolvimento de 

recursos humanos para a saúde. 

(D) Gerir laboratórios públicos de saúde e 

hemocentros. 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                      

QUESTÕES DE 11 A 20 
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16) Em cada esfera de governo, sem prejuízo das 

funções do Poder Legislativo, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) contará com as 

seguintes instâncias colegiadas: 

 

(A) Comissão Intergestores Tripartite e 

Comissão Intergestores Bipartite. 

(B) Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde. 

(C) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 

(D) Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde 

(Conasems). 

 

17) As Regiões de Saúde serão referência para as 

transferências de recursos entre os entes 

federativos. Para ser instituída, a Região de 

Saúde deve conter, no mínimo as seguintes 

ações e serviços, exceto: 

 

(A) Atenção psicossocial. 

(B) Atenção primária. 

(C) Vigilância ambiental. 

(D) Urgência e emergência. 

 

18) A pactuação das diretrizes gerais para a 

composição da Relação Nacional de Ações e 

Serviços de Saúde (RENASES) é de 

competência do seguinte órgão: 

 

(A) Ministério da Saúde. 

(B) Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 

(C) Secretarias Estaduais de Saúde, 

(D) Conselho de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) O Pacto pela Vida, integrante do Pacto pela 

Saúde (2006), tinha como um de seus 

objetivos fortalecer a capacidade de resposta 

do sistema de saúde às doenças emergentes e 

endemias, e entre elas não estava incluída a: 

 

(A) Febre amarela. 

(B) Malária. 

(C) Influenza. 

(D) Hanseníase. 

 

20) Não é um princípio específico do Sistema 

Único de Saúde (SUS): 

 

(A) Participação da comunidade. 

(B) Transparência. 

(C) Equidade. 

(D) Hierarquização. 
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21) A cavidade preparada em um dente pode ser 

denominada de acordo com o número de 

faces em que ocorre. Sobre a nomenclatura e 

classificação das cavidades, é correto 

afirmar, exceto: 

 

(A) Cavidade simples envolve somente uma face 

do dente. 

(B) Cavidade dupla envolve duas faces do dente. 

(C) Cavidade complexa envolve três ou mais 

faces do dente. 

(D) A cavidade preparada em um dente pode ser 

denominada de acordo com as faces 

envolvidas. 

 

22) O isolamento absoluto permite um campo 

operatório livre de umidade e a confecção de 

uma restauração de qualidade. Além dessas 

vantagens, podemos dizer que o uso do 

isolamento absoluto: 

 

(A) Possibilita o afastamento e a proteção dos 

tecidos moles bucais. 

(B) Dificulta a visibilidade do campo operatório. 

(C) Dificulta as condições para inserção e 

condensação dos materiais restauradores . 

(D) Não protege o paciente da aspiração ou 

deglutição de fragmentos de material 

restaurador durante o procedimento 

operatório. 

 

23) São considerados materiais e instrumentos 

necessários para a realização do isolamento 

absoluto, exceto: 

 

(A) Porta-dique de borracha. 

(B) Lençol de borracha. 

(C) Pinça porta-grampo. 

(D) Sonda exploradora. 

 

 

 

 

 

24) O amálgama dentário é um material antigo, 

ainda muito utilizado na odontologia, 

principalmente para a restauração dos dentes 

posteriores. Sobre as restaurações com 

amálgama dentário, está correto, exceto: 

 

(A) Possui menor sensibilidade pós-operatória 

quando comparado à resina composta. 

(B) A quantidade de mercúrio a ser utilizada 

depende do tipo de liga e do método de 

trituração do amálgama. 

(C) A trituração é a separação do mercúrio e do 

pó da liga, cujo produto é uma massa plástica 

que será levada à cavidade preparada no 

dente. 

(D) O objetivo da condensação é compactar a liga 

na cavidade preparada a fim de obter a maior 

densidade possível com uma quantidade de 

mercúrio suficiente. 

 

25) Sobre o proporcionamento e manipulação do 

cimento de ionômero de vidro, pode-se 

afirmar, exceto: 

 

(A) As recomendações do fabricante devem ser 

seguidas.  

(B) O material deve ser manipulado utilizando 

uma espátula e uma placa de vidro.  

(C) A placa de vidro resfriada e seca pode ser 

usada para retardar a reação e aumentar o 

tempo de trabalho.  

(D) O líquido deve ser resfriado para não 

aumentar a viscosidade.  

 

26) O processamento é um tratamento químico 

aplicado ao filme radiográfico exposto aos 

raios X, para fazer com que a imagem 

invisível torne-se visível e permanente. O 

processamento é composto dos seguintes 

procedimentos, exceto:  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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(A) Revelação. 

(B) Transiluminação. 

(C) Lavagem. 

(D) Fixação. 

 

27) Sobre a cartonagem das radiografias no 

consultório odontológico, só não é 

verdadeiro que: 

 

(A) Deve-se ter o cuidado de manter as áreas de 

trabalho limpas e secas. 

(B) Manter as mãos secas e livres de graxa ou 

óleos. 

(C) Evitar que os filmes sejam dobrados. 

(D) Os filmes radiográficos revelados 

pertencentes a pacientes de uma mesma 

família devem ser manipulados ao mesmo 

tempo. 

 

28) A higienização das mãos apresenta as 

seguintes finalidades, exceto: 

 

(A) Remoção de sujidade e suor. 

(B) Remoção de oleosidade, células 

descamativas e da microbiota da pele. 

(C) Garantir a interrupção da transmissão de 

infecções veiculadas ao contato. 

(D) Prevenção e redução das infecções causadas 

pelas transmissões cruzadas. 

 

29) Sobre a vacina necessárias para a proteção do 

profissional TSB e equipe de saúde bucal 

contra a Hepatite B, é incorreta a afirmativa:  

 

(A) É administrada em 3 doses.  

(B) É administrada por via intradérmica, com 

intervalo de um mês entre a primeira dose e a 

segunda e de seis meses entre a segunda e a 

terceira dose.  

(C) É indicado fazer o Anti- HBs entre o 7º e 13º 

mês para documentar a viragem sorológica 

para ratificar a imunidade para a Hepatite B.  

(D) Uma vez imunizado, ou seja, com o Anti-

HBS+ não há necessidade de revacinação. 

30) Com relação ao controle de infecção no 

consultório odontológico, assinale a 

alternativa correta: 

 

(A) Descontaminação: conjunto de operações de 

limpeza, de desinfecção e/ou esterilização de 

superfícies contaminadas por agentes 

indesejáveis e potencialmente patogênicos. 

(B) Limpeza: remoção mecânica e/ou química de 

sujidades em geral de determinado local.  

(C) Desinfecção: eliminação de microrganismos, 

exceto esporulados, de materiais ou artigos 

inanimados, através de processo físico ou 

químico, com auxílio de desinfetantes.  

(D) Assepsia: eliminação de microrganismos da 

pele, mucosa ou tecidos vivos, com auxílio de 

antissépticos, substâncias microbiocidas ou 

microbiostáticas.  

 


