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INSTRUÇÕES
Este Caderno contém 30 (trinta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite
providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob
pena de invalidez do documento.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Teste Seletivo Público.
O tempo de duração total da prova é de duas (02) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o
lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
TRABALHADOR NÃO É MÁQUINA
A vida de um desempregado é horrível, porque na nossa sociedade tudo depende
do trabalho: salário, contatos profissionais, prestígio e (quando se é católico) até o
resgate do pecado original e o bilhete de ingresso para o paraíso. Portanto, se falta o
trabalho, falta tudo.
Mas corre-se o risco de que o problema do desemprego coloque em segundo
plano o problema de quem tem um emprego. Com uma frequência sempre maior, a vida
do trabalhador é transformada num inferno, porque as organizações das empresas se
preocupam em multiplicar a quantidade de produtos, mas não dão a mínima para a
felicidade de quem os produz.
DE MAIS, Domenico. In: O Ócio Criativo. Rio de Janeiro: Sextante, 2000.

Com base no texto acima, responda as questões de 01 a 03:
01)Use V para verdadeiro e F para falso de acordo com as informações do texto lido:
( ) O texto é classificado como argumentativo; o autor expõe seu ponto de vista em
relação ao trabalho e ao emprego.
( ) O autor afirma que a vida do desempregado é ditosa.
( ) Predominam palavras de sentido conotativo o que confere ao texto clareza e
objetividade.
( )O autor exime os “não-católicos” dos problemas com o trabalho.
Temos, respectivamente:
(a) V – F – F – V.
(b) F – V – F – V.
(c) F – F – F – V.
(d) V – V – V – F.
(e) V – F – F – F.
02) “...falta tudo a quantidade de produtos, mas não dão a mínima para a felicidade.”
Substituindo a conjunção em destaque por outra de mesmo valor temos:
(a) pois.
(b) logo.
(c) porquanto.
(d) entretanto.
(e) por conseguinte.
03) Em um dos fragmentos abaixo o autor emprega uma expressão comum da
linguagem coloquial. Aponte-a:
(a) “A vida de um desempregado é horrível”
(b) “Mas corre-se o risco”
(c) “mas não dão a mínima”
(d) “se falta o trabalho, falta tudo.”
(e) “em multiplicar a quantidade de produtos”
04) Das sentenças abaixo apenas uma não apresenta erro de grafia. Marque-a:
(a) Ele era um impecilho para mim.
(b) É um privilégio estar contigo nesta noite.
(c) O almoço era beneficiente.

(d) A palavra estava marcada com um asterístico.
(e) Parei de comprar coisas supérfulas.
05)A alternativa que apresenta um substantivo coletivo que não corresponde ao grupo
que representa é:
(a) miríade = lhamas.
(b) cáfila = camelos.
(c) concílio = bispos.
(d) farândola = mendigos.
(e) girândola = girassóis.

Matemática
06) Para ter aprovação final na disciplina de Matemática o acadêmico necessita obter
média maior ou igual a 7,0 no semestre. Se o professor fizer 3 avaliações durante o
semestre, a primeira avaliação com peso 2,0 a segunda avaliação com peso 3,0 e a
terceira avaliação com peso 5,0. Se um acadêmico tirar 2,5 na primeira avaliação 6,0 na
segunda avaliação qual a nota mínima para ele obter aprovação final no referido
semestre?
(a) 8,5
(b) 7,9
(c) 9,4
(d) 8,6
(e) 8,8
07) Um terreno retangular tem 12m de largura e apresenta diagonal igual a √
com base nessas informações qual a área em metros quadrados m² deste terreno?
(a) 168m².
(b) 173,12m².
(c) 254,48m².
d) 312m²
(e) Nenhuma das respostas anteriores.

m.

08)Em uma caixa existe 20 bolas que estão enumeradas de 1 a 20. Ao ser retirada uma
bola da caixa ao acaso, qual a probabilidade dessa bola se par e menor que 10?
(a)12,5%.
(b)17,5%.
(c) 18,5%.
(d) 20%.
(e) 22,5%.
09) Na aplicação de produtos notáveis temos:
a=
b=
Então a + b só podo ser:
(a)
. (b)
. (c)
.

(d)

.

(e)

.

10) Para a pavimentação de um a rua com pedras irregulares um grupo de 6 operários
trabalhavam 6 horas por dia levaram 18 dias para finaliza-la. Se essa mesma rua tivesse
sido pavimentada por 9 operários numa jornada de 8 horas diárias teriam levado quantos
dias?
(a) 9 dias.
(b) 10 dias.
(c) 11 dias.
(d) 12 dias.
(e) 13 dias.

Conhecimentos Específicos
11) Quando a transmissão dos microrganismos ocorre entre pacientes, entre pacientese a
equipe de trabalho ou entre a equipe de trabalho dentro de um ambiente clínico, há uma
classificação específica para denominar esse processo.
Assinale a alternativa que corresponda-o.
(a) Infecção cruzada.
(b) Contaminação mediada direta.
(c) Contaminação mediada indireta.
(d) Transmissão comum.
(e) Transmissão geral.

12) As ___________________ são substâncias secretadas por algumas espécies
bacterianas capazes de inibir o crescimento de outras espécies relacionadas,
compreendendo um mecanismo de competição microbiana. Sabe-se que o principal
agente etiológico da cárie produz essa substância, com o mesmo objetivo citado.
Assinale a alternativa que preencha o espaço de acordo com o contexto.
(a) Bacteriocinas.
(b) Sploracinas.
(c) Excretacinas.
(d) Dioxinas.
(e) Florexinas.
13) Em relação às características da doença cárie, é incorreto afirmar:
(a) Considerada epidemia.
(b) Sacarose dependente.
(c) Multifatorial.
(d) S. mutans é o principal agente etiológico.
(e) Unifatorial.
14) A análise incial, quando bem feita, pode otimizar um tratamento que se estenderia
caso os sinais clínicos não fossem observados rapidamente. Algumas lesões podem
apresentar como sinal clínico manchas brancas nos elementos dentários.
Analise as assertivas e assinale a alternativa que contenha somente o tipo de lesão que
compreenda ao enunciado.
I- Fluorose.
II- Leucoplasia.
III- Cárie.
IV- Esclerose dentinária.
(a) I e IV.
(b) II e IV.
(c) II e III.
(d) I, II e III.
(e) I e III.
15) Sabe-se que o termo Lesão Cancerizável refere-se a: tecido morfológicamente
alterado, mas com caracaterísticas benignas, que apresenta risco aumentado de
transformação maligna, quando comparado à sua contraparte normal - Brasilino (2001,
p. 250); já Condição Cancerizável entende-se como: estado geral que não
necessariamente altera o aspecto local do tecido, mas está associado a maior risco de
desenvolvimento de câncer - Brasilino (2001, p. 250).
Diante disso, marque a alternativa que indique uma Condição.
(a) Queilite actínica.
(b) Líquen plano.
(c) Eritroplasia.
(d) Estomatite nicotínica.
(e) Sutton.
16) As lesões fibro-ósseas são um grupo diverso de processos caracterizados pela
substituição do osso normal por tecido fibroso contendo um produto mineralizado
neoformado. A designação lesão fibro-óssea não é um diagnóstico específico e descreve
apenas um processo. Lesões fibro-ósseas dos ossos gnáticos incluem lesões de

desenvolvimento (hamartomas), processos reacionais ou displásicos, e neoplasias. As
características patológicas nos espécimes de biópsia podem ser muito similares em
lesões com diferentes causas, comportamentos e prognósticos. A correlação clínica,
radiográfica e histopatológica é geralmente mais adequada para estabelecer um
diagnóstico específico.
Comumente incluídas entre as lesões fibro-ósseas dos ossos gnáticos estão as seguintes,
EXCETO:
(a) Displasia fibrosa.
(b) Fibroma ossificante.
(c) Hiperplasia cálcica.
(d) Displasia cemento-óssea florida.
(e) Displasia cemento-óssea focal.
17) Entre as formas clínicas das candidíases oral, qual tem como localização mais
comum a comissura labial?
(a) Pseudomembranosa.
(b) Hiperplástica.
(c) Mucocutânea
(d) Queilite angular.
(e) Glossite rombóide mediana.
18) No que se refere a apresentação e sintomas da candidíase hiperplástica, é correto
afirmar:
(a) Ocorre em região posterior do palato.
(b) Há placas brancas não destacáveis; assintomáticas.
(c) Há placas brancas destacáveis; sintomáticas.
(d) Há placas brancas destacáveis; assintomáticas ou sintomáticas..
(e) Há eritema sintomático, com secreção purulenta.
19) Paciente K.J.S, chegou a clínica odontológica queixando-se de dor no elemento 74.
Após uma tomada radiográfica, pode-se observar lesão de cária nas face oclusal. O
tratamento foi executado, solucionando o problema.
O caso clínico refere-se a qual dente?
(a) Primeiro molar superior.
(b) Primeiro pré molar inferior direito.
(c) Primeiro pré molar inferior esquerdo.
(d) Primeiro molar inferior esquerdo.
(e) Primeiro molar inferior direito.
20) Na odontologia, sabe-se que periodonto é o nome dado a todos os tecidos
envolvidos na fixação do dente ao osso.
Entre esses tecidos, é incorreto afirmar sobre seu envolvimento com o termo citado:
(a) Gengiva.
(b) Cemento.
(c) Raiz.
(d) Ligamento periodontal.
(e) Osso alveolar.
21) Intimamente relacionada à vigilância à saúde e a um movimento de crítica à
medicalização do setor, a promoção de saúde supõe uma concepção que não restrinja a

saúde à ausência de doença, mas que seja capaz de atuar sobre seus determinantes.
Incidindo sobre as condições de vida da população, extrapola a prestação de serviços
clínico-assistenciais, propondo ações intersetoriais que envolvam a educação, o
saneamento básico, a habitação, a renda, o trabalho, a alimentação, o meio ambiente, o
acesso a bens e serviços essenciais, o lazer, entre outros determinantes sociais da saúde.
A promoção da saúde, para alcançar seus objetivos, exige ação coordenada entre todas
as
partes
envolvidas,
sendo
elas,
EXCETO:
(a) Governo.
(b) Autoridades locais.
(c) Organizações voluntárias e governamentais.
(d) Setor saúde e outros setores sociais e econômicos.
(e) Indústria e meios de comunicação.
22) Complete a lacuna.
“___________________, no âmbito de atuação (Nacional, Estadual ou Municipal), em
caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação
de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
(a) O Conselho de Saúde.
(b)O Ministério da Saúde.
(c) A Conferência de Saúde.
(d)A Secretaria Municipal de Saúde.
(e) O Governo Federal.
23) Em uma lesão de cárie profunda, é importante, na maioria dos casos, que após o
preparo cavitário seja feito um forramento com um determinado material para que possa
proteger a polpa, quase exposta, de traumas externos e até mesmo microrganismos. Esse
material, porém, infelizmente não aguenta fortes impactos, quando exercidos na
mastigação, sendo necessária a aplicação de um outro material que possa suportar tais
cargas. O material em questão refere-se a(o):
(a) Hidroxiapatita.
(b) Ionômero de vidro
(c) Verniz.
(d) Hidróxido de cálcio.
(e) Adesivos.
24)Complete a lacuna.
A _________________ é aquela na qual são selecionados os medicamentos, as
quantidades e a forma de apresentação, para que o farmacêutico a prepare. Hoje em dia
são cada vez mais numerosas as farmácias de manipulação que se dedicam a aviar esse
tipo de receita. O profissional pode grafar todos os elementos para a elaboração da
receita.
(a) Receita magistral.
(b) Receita de controle especial.
(c) Receita comum.
(d) Receita operatória.
(e) Receita especial.

25) O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de
saúde pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da
pressão arterial, por meio da Atenção Básica, até o transplante de órgãos, garantindo
acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. Com a sua criação, o
SUS proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, sem discriminação.
A atenção integral à saúde, e não somente aos cuidados assistenciais, passou a ser um
direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida, com foco na saúde
com qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde.
Faz parte dos princípios organizativos do SUS:
(a) Universalização.
(b) Equidade.
(c) Integralidade.
(d) Participação Popular.
(e) Descentralização.
26) Causada pelo Treponema pallidum, a __________________ é uma infecção crônica
que pode atingir qualquer parte do corpo. Essa doença pode ser divida em três estágio,
sendo que no primeiro deles, sua morfologia é observada em pápula com ulceração
central, conhecida como cancro, e normalmente, no segundo estágio, é possível
apresentar erupções cutâneas maculopapulares avermelhadas, em cavidade oral.
De acordo com esses sinais, qual é a doença mencionada?
(a) Sífilis.
(b) HIV.
(c) Hepatite.
(d) HPV.
(e) Tricomoníase.
27) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições
públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
Sobre o SUS, é correto afirmar que:
(a) A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e
utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está incluída
em seu campo de atuação.
(b) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida no âmbito dos
Municípios, pelo Ministério da Saúde.
(c) Os Conselhos de Saúde terão a finalidade de articular políticas e programas de
interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito
do Sistema Único de Saúde (SUS).
(d) Caberá privativamente aos Estados, com seus recursos próprios, financiar o
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
(e) Está estabelecido, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar
sem a internação domiciliar.
28) Um dos princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a
descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo
com ênfase na:
(a) descentralização dos serviços para os municípios.
(b) centralização dos serviços para o Ministério da Saúde.
(c) descentralização dos serviços para os Estados.

(d) descentralização dos serviços para a União.
(e) centralização dos serviços para a União.
29) A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde é uma estratégia do Sistema
Único de Saúde (SUS) para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o
setor.
A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde deve considerar, exceto:
(a) as especificidades regionais.
(b) a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na
saúde.
(c) a superação das desigualdades regionais.
(d) as necessidades de formação.
(e) desenvolvimento para o trabalho em educação social.
30) Analise as três características apresentadas abaixo:
I- A infecção humana ocorre mais frequentemente pela inalação de aerossóis, formados
a partir da urina, fezes e saliva de roedores infectados. Outras formas de transmissão,
para a espécie humana, foram também descritas, porém pouco frequentes.
II- A taxa de letalidade média é de 46,5% e a maioria dos pacientes necessita de
assistência hospitalar.
III- É uma doença causada por um vírus e que se manifesta sob diferentes formas, desde
doença febril aguda inespecífica, até quadros pulmonares e cardiovasculares mais
severos e característicos, podendo evoluir para a síndrome da angústia respiratória
(SARA).
As três características apresentadas pertencem à seguinte doença:
(a) Tularemia.
(b) Tuberculose.
(c) Difteria.
(d) Hantavirose.
(e) Dengue.

