Prefeitura de
Serra Negra - SP
2006

Cetro Concursos

PORTUGUÊ
S
Leia atentamente o texto para responder às questões de
01 a 08.
A mulher do
vizinho

1.
Sobre o texto, é correto afirmar
que
(A) há apenas um personagem na crônica.
(B) os dois generais acabam se conhecendo.
(C) o sueco se descontrola e agride o
delegado.

Fernando
Sabino

Contaram-me que na rua onde mora (ou morava) um
conhecido e antipático general de nosso Exército morava (ou
mora) também um sueco cujos filhos passavam o dia jogando
futebol com bola de meia. Ora, às vezes acontecia cair a bola
no carro do general e um dia o general acabou perdendo a
paciência, pediu ao delegado do bairro para dar um jeito nos
filhos do sueco.

(D) a esposa do sueco tem influências, pois é filha de
um general.
(E) o sueco é intimado a ir à delegacia porque não
parecia muito preocupado com os filhos.
2.

(C) ele realmente era timido, tanto que ouviu calado
tudo o que o delegado lhe disse.
(D) o sueco não se importava com o que vestir.

O delegado resolveu passar uma chamada no homem,
e intimou-o a comparecer à delegacia.
O sueco era tfmido, meio descuidado no vestir e pelo
aspecto não parecia ser um importante industrial, dono de
grande fábrica de papel (ou coisa parecida), que realmente
ele era. Obedecendo a ordem recebida, compareceu em
companhia da mulher. à delegacia e ouviu calado tudo o que
o delegado tinha a dizer-lhe. O delegado tinha a dizer-lhe o
seguinte:
- O senhor pensa que só porque o deixaram morar neste paIs
pode logo ir fazendo o que quer? Nunca ouviu falar numa
coisa chamada AUTORIDADES CONSTITUi DAS? Não sabe
que tem de conhecer as leis do pais? Não sabe que existe
uma coisa chamada EXÉRCITO BRASILEIRO que o senhor
tem de respeitar? Que negócio é este? Então é ir chegando
assim sem mais nem menos e fazendo o que bem entende,
como se isso aqui fosse casa da sogra? Eu ensino o senhor a
cumprir a lei, ali no duro: dura lex! Seus filhos são uns
moleques e outra vez . que eu souber que andaram
incomodando o general, vai tudo
em cana. Morou? Sei como tratar gringos. feito o senhor.
Tudo isso com voz pausada, reclinado para trás, sob o
olhar de aprovação do escrivão a um canto. O sueco pediu
(com delicadeza) licença para se retirar. Foi então que a
mulher do sueco interveio:
Era tudo que o senhor tinha a dizer a meu marido? O
delegado apenas olhou-a espantado com o atrevimento.
Pois então fique sabendo que eu também sei tratar tipos
como o senhor. Meu marido não é gringo nem meus filhos
são moleques. Se por acaso incomodaram o general ele que
viesse falar comigo, pois o senhor também está nos
incomodando. E fique sabendo que sou brasileira, sou prima
de um major do Exército, sobrinha de um coronel, E FILHA
DE UM GENERAL! Morou?
Estarrecido, o delegado só teve forças para engoiir em
seco e balbuciar humildemente:
- Da ativa, minha senhora?
E ante a confirmação, voltou-se para o escrivão,
erguendo os braços desalentado:
- Da ativa, Motinha! Sai dessa ...
Texto extrafdo do livro "Fernando Sabino - Obra Reunida
- Vol.01 ", Editora Nova Aguiar - Rio de
Janeiro, 1996, pág. 872.
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"O sueco era timido, meio descuidado no vestir .. " Esse
trecho do texto indica que
(A) o sueco não era tão importante assim.
(B) o delegado não o respeitou porque ele se vestia mal.

(E) a mulher o obrigava a vestir-se mal.
3.

"O delegado apenas olhou-a espantado com o
atrevimento." Esse trecho do texto revela que
I.

111.

o delegado não esperava que a mulher do sueco
fosse intervir na situação.
II.
a mulher era muito agressiva e atrevida.
a mulher estava descontrolada.

IV. o delegado esperava que a mulher do sueco fosse
intervir na situação, mas mesmo assim ficou
espantado.
(A)

são corretas as afirmações I e

111.
(B) são corretas as afirmações I I e IV.
(C) são corretas as afirmações I e11.
(D) apenas a afirmação IV é correta.
(E) apenas a afirmação I é correta.
4.
"E ante a confirmação, voltou-se para o escrivão,
erguendo os braços
- Da ativa, Motinha! Sai dessa ... " Nesse trecho, fica
claro que
(A) o delegado fica com medo pelo fato da mulher
do sueco ser filha de um general que ainda
está na ativa e pode lhe prejudicar.
(B) O delegado não acredita na mulher do sueco.
(C) O escrivão ergue os braços, desalentado.
(D) O delegado ironiza a mulher do sueco.
(E) O escrivão demonstra que não concorda com o
delegado.

5.

"O delegado resolveu passar uma chamada no homem
... " A palavra sublinhada
(A) está em seu sentido próprio.
(8) é um adjetivo.
(C) está no sentido figurado.
(D) é um pronome.
(E) é um advérbio.
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6. - "Estarrecido, o delegado só teve forças para engolir em
seco §..balbuciar humildemente:"

11.

Considerando-se as classes das palavras sublinhadas,
elas são, respectivamente
(A)
(8)
(C)
(D)
(E)
7.

8.

substantivo
adjetivo.
pronome,
advérbio.
substantivo
,adjetivo.
substantivo
,advérbio.
pronome,

conjunção, . preposição, preposição,
preposição,
preposição,

conjunção, conjunção,

advérbio de intensidade e preposição.

(8)

advérbio de modo e conjunção.

(C)

adjetivo e conjunção.

(D)
(E)

advérbio de modo e preposição.
advérbio de afinmação e conjunção.

Procuram-se especialistas em vendas.

(C) apenas a alternativa IV é correta.
(D) as alternativas I e IV são corretas.
(E) apenas a alternativa 111 é correta.

12. Na frase: Você não pára de falar. Vá para casa.
A classe gramatical das palavras sublinhadas é
respectivamente
(A) verbo e verbo.
(B) verbo e preposição.
(C) preposição e verbo.
(D) preposição e preposição.
(E) verbo e conjunção.

"O delegado resolveu passar uma chamada no homem,
e intimou-o a comparecer à delegacia."
Considerando-se o uso da crase, assinale a alternativa
correta.

111.

(B) as alternativas 11 e IV são corretas.

preposição, preposição,

(A)

Só nos restam estas soluções.
O povo podem melhorar a própria vida.

. (A) as alternativas I e 111 são corretas.

conjunção, preposição,

advérbio.
As palavras "humildemente" e "e" podem ser
classificadas,
respectivamente, como

I.
11.

IV. Obtinha-se boas notas.

preposição, preposição, conjunção,
preposiÇão,

Considerando-se a concordância verbal, é correto dizer
que

13.

(A) Eles foram a praia.
(B) Pedro irá à Salvador.
(C) As crianças começaram a estudar.

Considerando-se a concordância nominal, é correto
dizer que
I.
11.

É necessária muita cautela.
É necessário silêncio no hospital.

111.

Tinha atados as mãos e pés.

IV. Tinha atadas os pés e mãos.

(D) Já mostrei esse vestido à você!
(E) Os pais devem proteção incondicional as crianças.

(A) as alternativas I e III são corretas.
9.

(B) as alternativas I e IV são corretas.

Considerando-se a regência verbal, é correta apenas a
frase

(C) as alternativas 111 e IV são corretas.
(D) apenas a alternativa IV é correta.

(A) Nós aspiramos ao ar puro.
(B) Ele aspira ao cargo de gerente.
(C) Assisti o jogo no clube.
(D) Cheguei em casa tão tarde!
(E) Obedeça os regulamentos do clube.
10.

Considerando-se a regência nominal, é incorreta apenas
a frase:
(A) Sou imune ao vlrus da gripe,
(8) Seu adiantamento está vinculado ao meu.
(C) Elas são alienadas da realidade.
(D) Estava propenso em estudar no exterior.
(E) A cortesia é preferível à grosseria ..

(E) as alternativas I e 11 são corretas.

14.

Levando-se em conta o uso de: dois pontos, vírgula e
ponto e vírgula, assinale a alternativa correta.
(A) Gostei de você: logo de cara, pois, você me cativou
assim: rapidinho; rapidinho.
(B) Gostei de você, logo de cara pois você me cativou:
assim; rapidinho, rapidinho.
(C) Gostei de você; logo de cara, pois você me cativou
assim: rapidinho: rapidinho.
(D) Gostei de você; logo de cara, pois você me cativou
assim: rapidinho, rapidinho.
(E) Gostei de você logo de cara: pois, você me cativou
assim; rapidinho; rapidinho.
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1 to - Em qual sentença as palavras foram acentuadas
corretamente?

19.

I.

(A) órfão, benção, rins,
lávabo. (B) álbum, virus, jóias,

11.

também.

fiscalização de registros profissionais de médicos e
paramédicos.
vigilância sanitária.

111. vigilância epidemiológica.
IV. saúde do trabalhador.

(C) parabéns, armazéns, funis,
angelicais. (O) você, logico, razoavel,

Inclui-se no campo de atuação do Sistema Único de
Saúde a execução de ações de

funis.

assistência terapêutica
farmacêutica.

(E) paciêntes, residêntes, raIz, anis.

Está(ão) incorretas

V.

integral,

inclusive

a

(A) apenas as proposições I e lI.
POLfTICAS DE SAÚDE

(B) apenas as proposições 111 e IV.
(C) apenas a proposição I.

H,. A VIII Conferência Nacional de Saúde ocorrida em 1986,
colocou como meta a criação
(A) do Sistema Único de Saúde - SUS.
(B) das Normas Operacionais Básicas - NOBs.
(C) de comissões fiscalizadoras do exerclcio profissional
de médicos e para médicos.
(D) dos congressos brasileiros de saúde pública.
(E) da criação das listas de doenças de notificação
compulsória.
17.

A Norma Operacional Básica - SUS 01/96, orienta que
se um municlpio, que demanda serviços a outro, vier a
ampliar a sua própria capacidade resolutiva, poderá
requerer
(A) ao Ministério da Saúde que encaminhe remédios e
materiais descartáveis gratuitos para repor o
estoque nos novos hospitais e ambulatórios que o
municlpio esteja equipando.
(B) ao gestor federal, que envie mais verbas para seu
municlpio para que sejam ampliadas ainda mais as
condições de atendimento.
(C) à rede privada qu~ faça convênios no sentido de
designar profissionais para que a população não
tenha mais que se deslocar, confirmando-se assim,
ainda mais esta nova capacidade resolutiva.
(O) ao gestor estadual, que a parte de recursos
alocados no municfpio vizinho seja realocada para
o seu municlpio.
(E) ao Ministério Público que lhe envie uma nova
remessa de verbas ainda que seja durante o ano
corrente, garantindo-se a qualidade dos serviços
prestados.

1~. As alternativas apresentam o nome de doenças de
notificação compulsória no Estado de São Paulo,
havendo apenas uma única exceção. Assinale-a.
(A) Tuberculose e Gripe.
(B) Poliomielite e Tétano.
(C) Tracoma e AIOS.
(D) Cólera e Dengue.
(E) Hansenfase e Sarampo.

(D) todas as proposições.
(E) apenas as proposições lI e V.
20.

Quando a Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS-SUS 01/02 foi elaborada, traçou-se como meta a
idealização do Plano Diretor de Regionalização - PDR
que é um instrumento de ordenamento do processo de
regionalização da assistência em cada estado e no
Distrito Federal objetivando definir prioridades de
intervenção coerentes com as necessidades de saúde
da população e garantia de acesso dos cidadãos a
todos os niveis de atenção. Dessa forma, o atendimento
aos cidadãos deverá se dar o mais próximo possível de
sua residência.
Analise as alternativas a seguir e assinale a alternativa
incorreta, considerando-se algumas ocorrências que .
podem ser enquadradas no modelo do POR.
(A) Acompanhar pessoas com quadro de doenças
crônicas de alta prevalência.
(B) Controle das doenças bucais mais comuns.
(C) Realizar cirurgias de transplante de órgãos.
(D) Prestar assistência ao pré-natal, parto e puerpério.
(E) Garantir o atendimento de afecções agudas de
maior incidência.

21. Considere a Lei 8.142/1990 para responder à questão.
(A) Tem por disposição principal, zelar pela qualificação
de todos os profissionais da área de saúde sejam
em nível superior ou técnico.
(B) Deve fiscalizar os estabelecimentos que prestam
quaisquer serviços de saúde sejam hospitais,
cllnicas, consultórios e ambulatórios.
(C) É responsável por orientar a distribuição de verbas
para a saúde oriundas de parcerias com a
iniciativa privada.
(D) Dispõe sobre a participação da comunidade na
gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde.
(E) Introduziu no Ministério da Educação e Cultura
novas propostas de grades curriculares para a
formação de profissionais Médicos e Dentistas
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22. - A N08 - SUS 01/96, apregoa que a atenção à saúde
compreende três grandes campos:
(A) regionalização, intervenções ambientais, cálculo de
indicadores de saúde.
(B) assistência, intervençõesambientais, polfticas
extemas.
(C) atenção secundária, hospitalização e políticas
socias.
(D) intervenção ambienta!, regionalização da saúde e
formação de profissionais.
(E) assistência, atenção básica e medicação.
23.

I.

Verifica-se uma formação sob a superfície do esmalte,
em seguida à aplicação tópica de f1úor. Trata-se da
formação de

26.

I.
11.
111.
IV.
V.

Está(ao) correta(s)
(A) apenas a afirmativa I.
(B) apenas a afirmativa
111. (C) apenas a
afirmativa V. (D) as
afirmativas I e 111. (E) as
afirmativas 111 e IV.

O Programa de Saúde da Famllia compreende
estratégias de reorganização de serviços que se
traduzem em ações como:

Organização
de
demanda
por
atendimento individual à queixa.

primando

27
.

No que diz respeito aos pacientes portadores de
metaemoglobinemia congênita ou idiopática, assinale a
altemativa em que haja contra-indicação ao uso do
anestésico local.

Organização de demanda, trabalho em equipe e
com grupos.
11I. Atenção Domiciliar e Educação Permanente.
11.

(A) Mepivacalna.

IV. Organização de demanda onde o enfoque principal
está na referência e contra-referência dos serviços
e sua hierarquização.

(B) Prilocalna.
(C) Lidocaina.
(D) Procafna.

Somente está(ão) correta(s)
(A) as afirmativas I e 111.
(B) as afirmativas 11 e 111.
(C) as afirmativas I e IV.
(O) apenas a afirmativa IV.
(E) todas as afirmativas.

(E) Bupivacaína.

28
.

Analise as características seguintes apresentadas para
a substância cimento de ionõmetro de vidro.
I.
11.

24.

Flúor hidroxipatita.
Flúor silicato de sódio.
Hidroxiapatita.
Fluorapatita.
Fluoreto de cálcio.

Mediante portaria do Ministro de Estado, qual órgão
público está autorizado a estabelecer condições para
aplicar a Lei 8.142/1990?
12.
(A) o Ministério da Justiça
(B) o Ministério da Saúde

Fornece íons f1úor à estrutura adjacente às
restaurações;
Tem melhor capacidade biológica, se comparada a
outras substâncias, tais como resina acrílica,
resina fotopolimerizável, cimento fosfato de zinco
ou amálgama;
Tem potencial de adesão, tanto ao esmalte quanto
à dentina.

Está(ao) correta(s)

(C) o Conselho de Vigilância Sanitária
(D) o Plano de Saúde Nacional

(A) somente a afirmativa I.

(E) o Conselho de Saúde

(B) somente a afirmativa 11.
(C) somente a afirmativa
111.
(D) somente as afirmativas I e

CONHECIMENTOS ESPECIFICaS

111. (E) as afirmativas I, 11 e
111.

25.

Quanto à inflamação gengival, assinale a alternativa que
apresenta seu sinal clfnico mais importante.
(A) Sangramento à sondagem.

29.

Quanto à prevenção da ação da placa bacteriana, a
substância antibacteriana Clorexidina deve ser utilizada
em solução aquosa

(B) Tumefação da gengiva.

(A) 0,2%, duas vezes ao dia.

(C) Alteração do tecido mole gengiva!.

(B) 0.8%, três vezes ao dia.

(D) Presença de bolsa.

(C) 10,2%, duas vezes ao dia.

(E) Alteração da cor.

(D) 0,6%, no máximo uma vez ao dia.
(E) 0,2%, a cada duas horas.
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30. ' Leia as afirmativas que caracterizam infração ética.
Dar consulta, diagnóstico ou prescrição de
tratamento por meio de qualquer veiculo de
comunicação de massa, bem como permitir que
sua
. participação na
divulgação
de
assuntos
odontológicos deixe de ter caráter exclusivo de
esclarecimento e educação da coletividade;
II.
Divulgar nome, endereço ou qualquer outro
elemento que identifique o paciente, mesmo que com seu
consentimento livre e esclarecido, ou de seu responsável
legal;
III.
Anunciar preços e modalidade de
pagamento;
IV. Anunciar tftulos que não possua;

35.

I.

V.

(A) GUNA.
(B) aftas bucais.
(C) herpes zoster.
(D) líquen-plano.
(E) gengivoestomatite herpética aguda.
36.

37.

O movimento correto do fórceps, para exodontia, pela
técnica primeira de um molar inferior, deve ser

(B) Alveolar posterior superior.

(B) lateral no sentido vestibular e lingual.
(C) lateral no sentido palatino.
(D) rotação para medial e distal.
(E) tração de cima para baixo.

(C) Infraorbitário.
(D) Lingual.
(E) Mentoniano.

38.

(A) Exérese.
(B) Ligadura.
(C) Diérese.
(D) Sfntese
(E) Pinçagem.
33.

(B) Periodontite.
(C) Pulpite crõnica.
(D) Abcesso periodontal.
(E) Pulpite aguda.

(A) Infraorbitário e alveolar superior anterior.

34.

Identifique qual é o quadro de um paciente que
apresenta taquicardia, hipertensão, pele fria, palpitação,
cefaléia, tensão arterial elevada. pulso rápido,
dificuldade respiratória e tremores, imediatamente após
anestesia local.
(A) Choque anafilático.
(B) Choque neurogênico.
(C) Acidente vascular-cerebral.

Considere o quadro de um paciente que possui uma
grande restauração de amálgama no dente 15, o qual
apresenta cárie recidiva. Sente dor, principalmente ao
frio, continuando mesmo após a remoção de estímulo
térmico. A dor piora quando o paciente se deita. Indique
o que este quadro sugere.
(A) Hiperemia pulpar.

Identifique os nervos a serem bloqueados para se obter
o maxilar completamente anestesiado, além do alveolar.
(8) Infraorbitário e nasopalatino.
(C) Infraorbitário e palatino.
(D) Palatino e nasopalatino.
(E) Alveolar posterior superior e incisivo.

Assinale a alternativa correta sobre o nervo a ser
anestesiado para realizar a sutura em paciente
acidentado, que tenha cortado o lábio superior.
(A) Alveolar ãntero posterior.

(A) lateral no sentido media I e dista L

Assinale a alternativa correta quanto ao ato utilizado
pelo cirurgião para separar ou dividir tecidos, abrindo
caminho através deles, para realizar a operação.

comprometimento de

(C) cáries proximais de molares que apresentam
superfície oclusallivre de lesão.
(D) rompimento da crista marginal.
(E) acesso direto à lesão proximal.

(A) apenas as afirmativas I, II e V.

32.

com

(B) cáries proximais com total comprometimento da área
de contato.

Está(ao) correta(s)

31.

Quanto ao preparo e restauração do tipo TÚNEL, é
correto afirmar que estão indicados nas situações em
que houver
(A) cáries
proximais
superfície oclusal.

Criticar técnicas utilizadas por outros profissionais
como sendo inadequadas ou ultrapassadas.

(8) apenas as afirmativas li, III, IV e V.
(C) apenas as afirmativas III, IV e V.
(D) apenas as afirmativas I, III, IV e V.
(E) as afirmativas I, lI, III, IV e V.

Paciente adulto dpresenta ulcerações gengivais e sobre
estas uma membrana branco-acinzentada; aumento de
salivação; saliva pastosa; dor ao tato e halitose. Esses
sinais são característicos de

39.

A presença de inflamação é um dos motivos de
insucesso em anestesias locais, o que se deve ao pH da
região inflamada, que se apresenta em torno de
(A) 1,4.
(B) 7,3.
(C) 5,4.
(D) 3,6.
(E) 7,9.

(D) Reação tóxica à substância anestésica.
(E) Reação tóxica ao vaso constrictor.
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40. Tem-se como mais recomendável na esterilização de brocas, a utilização de
(A) autoclave. (B) .estufa.
(C) pastilhas de Cloro.
(D) solução de Glutaraldefdo. (E) álcool iodado.
41.

Assinale a denominação correta para o conjunto de meios usados para impedir a penetração de germes em
local que não os contenha.
(A) Esterilização. (B) Assepsia.
(C) Degermação. (D) Desinfecção. (E) Antissepsia.

42.

Indique o nervo que se faz bloqueio quando são anestesiados os caninos, os pré-molares e os incisivos
laterais e centrais, incluindo tecido mole e osso.
(A) Maxilar.
(B) Palatino maior. (C) Bucal.
(D) Nasopalatino. (E) Incisivo.

43.

Para o bochecho diário com Mor, a concentração de fluoreto de sódio mais recomendada é
(A) 4%.
(B) 0,7%. (C) 0,9%. (D) 0,05%. (E) 0,3%.

44.Assinale
quais são os
microorganismos que
desempenham papel mais importante pela produção de açúcar extracelular insolúvel na formação da cárie.
(A) Lactobacillus acidophilus. (b) Streptococcos aureus.
(C) Streptococcos mutans.
(D) Echerichia coli.
(E) Clostridum botulium.
45.

Tomando-se todos os cuidados clfnicos, durante um preparo cavitário em ur:na exposição pulpar acidental,
deve-se realizar imediatamente capeamento direto com
(A) hidróxido de cálcio.
(B) cimento de silicato.
(C) policarboxilato.
(D) clorofenol.
(E) cimento fosfato de zinco.
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46.

Assinale a alternativa correta sobre a endocardit6 bacteriana.
(A) Para sua prevenção, o sopro cardíaco inofensivo necessita de profilaxia antibiótica.
(B) Seus agentes causais são os estreptococos.
(C) Sua recidiva é baixa em pacientes que já a apresentaram.
(D) As manipulações dentárias são causas secundárias de bacteremia transitória.
(E) A artrite reumatóide é uma condição clfnica predisponente

47.

O bloqueio regional do nervo alveolar inferior é obtido através da técnica de anestesia da polpa dos molares
permanentes inferiores. Isto se consegue através da indução anestésica obtida a nlvel de
(A) Espinha nasal anterior.
(B) Espinha de Spix.
(C) Forame palatino superior. (D) Forame mentoniano.
(E) Forame de Scarpa.

48.

Analise as seguintes afirmativas a respeito do(s) objetivo(s) a ser(em) atingido(s) ao se tomar cuidado em
arredondar o ângulo axiopulpar no preparo da cavidade classe 11 para amálgama.
I.
11.
111.

Diminuir a agressão à polpa e evitar a infiltração da
dentina.
Aumentar a resistência do esmalte.
Reduzir as fraturas das restaurações.

IV. Facilitar a aderência dos cimentos protetores e aumentar a resistência do esmalte.
Está correta
(A) somente a afirmativa I.
(B) somente a afirmativa 11. (C) somente a afirmativa 111. (D) somente a afirmativa IV.
(E) somente as afirmativas I e 11.
49. A área do elemento dentário que não ocorre acúmulo bacteriano, quando normalmente exposta às forças de
cisalhamento durante a função oral, é
(A) Face mesial.
. (B) Face distal. (C) Cicatricula. (D) Cúspides. (E) Colo.
50. A pulpotomia consiste em
(A) Capeamento pulpar.
(B) Esterilização da dentina remanescente. (C) Alargamento da expansão cariosa.
(D) Completa remoção da polpa coronária e radicular. (E) Completa remoção da porção cariosa da polpa.
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