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CARGO: DENTISTA
TEXTO:
SEGREDO
Há muitas coisas que a psicologia não nos explica. Suponhamos que você esteja em um 12º andar, em companhia de
amigos, e, debruçando-se à janela, distinga lá embaixo, inesperada naquele momento, a figura de seu pai, procurando
atravessar a rua ou descansando em um banco diante do mar. Só isso. Por que, então, todo esse alvoroço que visita a sua
alma de repente, essa animação provocada pela presença distante de uma pessoa da sua intimidade? Você chamará os
amigos para mostrar-lhes o vulto de traços fisionômicos invisíveis: “Aquele ali é papai”. E os amigos também hão de
sorrir, quase enternecidos, participando um pouco de sua glória, pois é inexplicavelmente tocante ser amigo de alguém
cujo pai se encontra longe, fora do alcance do seu chamado.
Outro exemplo: você ama e sofre por causa de uma pessoa e com ela se encontra todos os dias. Por que, então,
quando essa pessoa aparece à distância, em hora desconhecida aos seus encontros, em uma praça, em uma praia, voando
na janela de um carro, por que essa ternura dentro de você, e essa admirável compaixão?
Por que motivo reconhecer uma pessoa ao longe sempre nos induz a um movimento interior de doçura e piedade?
Às vezes, trata-se de um simples conhecido. Você o reconhece de longe em um circo, um teatro, um campo de
futebol, e é impossível não infantilizar-se diante da visão.
Até para com os nossos inimigos, para com as pessoas que nos são antipáticas, a distância, em relação ao desafeto,
atua sempre em sentido inverso. Ver um inimigo ao longe é perdoá-lo bastante.
Mais um caso: dois amigos íntimos se vêem inesperadamente de duas janelas. Um deles está, digamos, no consultório
do dentista, o outro visita o escritório de um advogado no centro da cidade. Cinco horas da tarde; lá embaixo, o tráfego
estridula; ambos olham distraídos e cansados quando se descobrem mutuamente. Mesmo que ambos, uma hora antes,
estivessem juntos, naquele encontro súbito e de longe é como se não se vissem há muito tempo; com todas as graças da
alma despertas, eles começam a acenar-se, a dar gritos, a perguntar por gestos o que o outro faz do outro lado. Como se
tudo isso fosse um mistério.
(Paulo Mendes Campos)
E é um mistério.
01) Com relação à tipologia textual, podemos afirmar que o texto é:
A) uma dissertação
B) uma descrição
C) uma crônica
D) uma paródia
E) uma reportagem
02) Com relação ao significado das palavras empregadas no texto, todas as opções estão corretas, EXCETO:
D) “ ... sempre nos induz...” : motiva
A) “... quase enternecidos” : amorosos
B) “ ...essa ternura...” : meiguice
E) “ ... o tráfego estridula...” : rompe
C) “ ... inexplicavelmente tocante...” : comovente
03) Prosopopéia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a um ser inanimado ou a um animal ações
próprias dos seres humanos. Há um exemplo de prosopopéia em:
A) “Aquele ali é papai”.
D) “Às vezes, trata-se de um simples conhecido”.
B) “... você ama e sofre por causa de uma pessoa...”
E) “ver um inimigo ao longe é perdoá-lo bastante”.
C) “... com todas as graças da alma despertas...”
04) O tema central do texto é:
A) Divagações sobre a amizade.
D) Mistérios do mundo moderno.
B) Reflexões sobre encontros imprevistos.
E) Mistérios das atitudes incontidas.
C) Indagações sobre momentos efêmeros.
05) “Há muitas coisas que a psicologia não nos explica”.
O período acima:
A) Serve como reflexão.
D) Justifica o título do texto.
B) Exprime uma idéia secundária.
E) Evidencia o valor da ciência.
C) É uma citação popular.
06) “Você o reconhece de longe em um circo...”( 4º§). Por um processo anafórico, a palavra sublinhada na frase
acima tem como referente no texto:
A) amigo
B) pai
C) conhecido
D) inimigo
E) dentista
07)“Até para com os nossos inimigos, para com as pessoas que nos são antipáticas, a distância, em relação ao
desafeto, atua sempre em sentido inverso.”
Do excerto acima, depreende-se que, EXCETO:
A) A distância aproxima as pessoas.
B) O ser humano reage de forma programada.
C) O ser humano é imprevisível.
D) A distância modifica o comportamento das pessoas.
E) Em terra estranha, conhecidos tornam-se amigos ainda mais íntimos.
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08) Assinale a alternativa que mantém uma intertextualidade com o texto “Segredo”:
A) “Sei lá, sei não, a vida é uma grande ilusão”. (Vinícius de Moraes)
B) “Em terra de cego quem tem um olho é rei”. (Ditado popular)
C) “Existem dois lados em todas as questões: o meu e o errado”. (Oscar Levant)
D) “Cínico é quem vê as coisas como são em vez de vê-las como deveriam ser”. (Oscar Wilde)
E) “Há mais mistérios entre o céu e a terra do que pensa nossa vã filosofia”. (Shakespeare)
09) Assinale a alternativa que contém uma frase em sentido conotativo:
A) “E é um mistério”.
D) “Aquele ali é papai”.
B) “Cinco horas da tarde; lá embaixo...”
E) “Por que, então, todo esse alvoroço...”
C) “... em uma praia, voando na janela de um carro...”
10) O tom final do texto é, EXCETO:
A) fúnebre
B) inexplicável
C) enigmático
D) obscuro
E) oculto
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Analise as afirmativas abaixo e marque V, para verdadeiras e F, para falsas:
( ) Os selantes devem apresentar alta viscosidade para escoarem profundamente nas cicatrículas ou fóssulas e
fissuras.
( ) A lesão da herpes labial regride sem deixar seqüelas, com a administração de antibióticos, caso não haja
complicações.
( ) A sialorréia e a dor intensa estão presentes na primoinfecção da gengivoestomatite herpética aguda.
( ) A esterilização com calor seco é mais eficiente que a esterilização com calor úmido.
( ) A expansão tardia do amálgama pode ser constatada clinicamente, porém não é capaz de causar dor intensa.
Marque a alternativa que apresenta a seqüência correta:
A) V, V, V, F, F
B) V, F, F, F, F
C) V, F, V, F, F
D) F, F, F, V, V
E) F, V, F, V, F
12) Leia a descrição abaixo:
“ Membrana que ‘prende’ a ponta da base da língua à parte interna anterior da gengiva, introduzindo-se no
espaço onde vão nascer os dois dentes incisivos centrais inferiores.”
O enunciado acima refere)se a (ao):
A) Freio labial
D) Membrana nasal
B) Membrana mesenquimal
E) Unidade morfohistológica primária do arco mandibular
C) Freio lingual
13) Analise as setenças abaixo:
I. Todas as estruturas da boca têm origem endodérmica.
II. O 1º arco branquial origina os processos maxilar e mandibular.
III. O ameloblasto é uma célula de origem endodérmica.
Marque a alternativa correta:
A) I, II e III estão incorretas.
D) II e III estão corretas.
B) I, II e III estão corretas.
E) I e III estão incorretas.
C) I e II estão incorretas
14) Com relação a dentição decídua é correto afirmar que:
A) O espaço primata superior localiza-se entre o incisivo lateral e o canino.
B) O espaço primata inferior localiza-se entre o 1º e 2º molar.
C) Em perdas dentárias precoces na dentição decídua não ocorre neoformação óssea.
D) Todas as alternativas estão incorretas.
E) Todas as alternativas estão corretas.
15) A transmissão de agentes infecciosos entre pacientes e a equipe odontológica dentro de um ambiente clínico é
chamado (a) de:
A) infecção generalizada B) primoinfecção
C) autoinfecção
D) infecção cruzada
E) N.R.A.
16) São doenças de risco para o paciente e equipe odontológica em um ambiente clínico, EXCETO:
A) AIDS
B) Hepatite B
C) Conjuntivite
D) Câncer bucal
E) Sífilis
17) Dos fármacos abaixo, não é considerada forma de apresentação líquida:
A) Chá
B) Solução
C) Xarope
D) Suspensão
E) Creme
18) Um processo infeccioso da polpa pode. EXCETO:
A) agudizar
B) regredir
C) cronificar
D) estratificar
E) sedimentar
19) A Dentinogênese Imperfeita ocorre no período de :
A) Histodiferenciação
B) Aposição
C) Morfodiferenciação D) Erupção
E) Calcificação
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20) A ____________________ pode ocorrer no esmalte ou na dentina. Pode ocorrer entre dois dentes próprios da
boca ou de um próprio e um supranumerário onde temos canais distintos mesmo havendo uma só “coroa” . O
termo que preenche corretamente o espaço acima é:
A) Fusão
B) Concrescência
C) Pérolas de Esmalte
D) Geminação
E) Hipercementose
SAÚDE PÚBLICA
21) A política nacional do idoso leva atenção à saúde da população com mais de 65 anos, com a implementação de
ações de:
I. Promoção
II. Proteção
III. Recuperação
IV. Controle
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s):
A) I e II
B) III e IV
C) I, II e III
D) II
E) IV
22) Sobre os Sistemas de Vigilância epidemiológica, instituído pela Lei 6.259/1975 e notificado pela Lei 8080/1990,
marque abaixo V para alternativas verdadeiras e F para falsas.
( ) No nível nacional o Ministério da Saúde estabelece a relação das doenças que são de notificação compulsória.
( ) No nível estadual e municipal às Secretarias têm a responsabilidade de operacionalizar ações em seus
respectivos territórios.
( ) Compete somente às Secretarias Estaduais agregar à listagem nacional, outras doenças de importância regional.
A seqüência está correta em:
A) V, V, V
B) F, F, F
C) F, V, F
D) V, V, F
E) F, F, V
23) Nos termos da Lei Federal nº 8080/1990, a relação da iniciativa privada na saúde com o Sistema Único de
Saúde (SUS), deve ser:
A) Competitiva
B) Complementar
C) Minoritária
D) Obrigatória
E) Prioritária
24) Segundo a Norma Operacional Básica (NOB/96) a relação entre os serviços de saúde e a população deve ter,
como foco principal, uma ética pautada por:
A) Proposta coletiva que transcende o individual.
D) Lógica política vigente em cada município.
B) Padrões regionais definidos nas Constituições Estaduais. E) N.R.A.
C) Princípios básicos do código de ética médica.
25) Saneamento básico e prevenção são medidas de prevenção e controle das doenças infecciosas e parasitárias.
Das doenças abaixo relacionadas, marque a alternativa em que estão as que se aplicam à imunização:
A) Varíola e enterobiase.
D) Tétano e ascaridíase.
B) Raiva-humana, varicela e amebíase.
E) Giardíase, cólera e sarampo.
C) Poliomielite, coqueluche e difteria.
26) Abaixo estão algumas afirmativas e apenas uma NÃO está correta. Assinale-a:
A) As doenças oportunistas são complicações que afetam os indivíduos aidéticos.
B) A infecção pelo HIV ocasiona uma baixa imunidade celular nos indivíduos contaminados.
C) A característica da AIDS é de apresentar alta letalidade.
D) O mecanismo de transmissão da AIDS é apenas o sexual.
E) SIDA/AIDS é a manifestação mais avançada da infecção pelo HIV.
27) A Inspeção Sanitária é uma atividade credenciada pelo serviço de Vigilância Sanitária e divide-se em:
Inspeção Programada – Inspeção Especial. Das definições abaixo sobre este assunto, apenas uma está correta.
Assinale-a:
A) Inspeção Programada é regular e sistemática e define-se a partir de uma denúncia.
B) Inspeção Especial é exigida por um determinado evento que teve como conseqüência um agravo ao consumidor
e/ou trabalhador, com efeitos prejudiciais à saúde humana.
C) Inspeção Programada tem como objetivo estabelecer prioridades quanto ao enfoque de risco epidemiológico, de
forma apenas, coletiva.
D) Inspeção Especial atende às demandas detectadas pelo risco epidemiológico, centrlizado em apenas uma unidade
ou comunidade.
E) N.R.A.
28) No elenco das ações de saúde o planejamento familiar é uma atividade complementar. As propostas existentes
sobre a questão, têm como objetivo:
A) A diminuição da mortalidade infantil.
B) A diminuição da mortalidade materna.
C) O aumento da eficiência de prevenção de patologias ginecológicas.
D) O aumento da consistência dos indicadores de morbimortalidade feminina e da criança.
E) A regulação da fertilidade humana.
29) Segundo o Ministério da Saúde deve-se vacinar os comunicantes de hanseníase com a vacina:
A) Tríplice (DPT)
B) Tríplice viral
C) Dupla (DT)
D) BCG
E) Antitetânica (ATT)
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30) O Ministério da Saúde está investindo muito no Programa de Saúde da Família (PSF) com o objetivo de
atender maior número de pessoas e assim trabalhar a prevenção. O PSF é um programa de atenção:
A) Primária
B) Secundária
C) Terciária
D) Quaternária
E) Hospitalar
CONHECIMENTOS GERAIS DE CULTURA MINEIRA
31) Os caminhos de Minas Gerais levam ao diálogo com séculos de história, cultura e tradições. O circuito turístico
dos diamantes com suas histórias fantásticas e seus rastros de riquezas, intrigas e ruínas caracteriza
Diamantina. Destaca-se como uma de suas figuras mais ilustres:
A) Juscelino Kubitschek
D) Guimarães Rosa
B) Tancredo Neves
E) Mestre Athaíde
C) Aécio Neves
32) Em Ouro Preto encontra-se a arte de Aleijadinho e Mestre Athaíde, um luxo feito de ouro e sensibilidade sem
limites. Nas igrejas a história é registrada através da arte, onde é verídico o seguinte fato:
A) Várias igrejas históricas foram queimadas a fogo pelos portugueses.
B) Havia os santos do pau oco – esconderijo insuspeito para o ouro salvo da vigilância da Coroa.
C) Os profetas de Ouro Preto, de Aleijadinho, saídos das páginas da Bíblia para guardar minas e serras das
redondezas, são um marco artístico.
D) Alguns dos inconfidentes mineiros foram executados dentro das igrejas de Ouro Preto para evitar o acesso da
população a tal feito.
E) N.R.A.
33) O circuito das Serras em Minas, exibe natureza exuberante, feita de vales, rios, lagos, cachoeiras. Uma de suas
atrações é:
A) Parque Estadual Serra do Brigadeiro
D) Parque Estadual Serra de São Lourenço
B) Parque Estadual Serra do Itambé
E) Parque Estadual Serra de Baependi
C) Parque Estadual Serra da Bandeira
34) O relevo do estado de Minas Gerais apresenta baixas altitudes que chegam a atingir níveis abaixo do nível do
mar. São exemplos de serras mineiras, EXCETO:
A) Serra da Saudade
D) Serra dos Órgãos
B) Serra da Piedade
E) Serra do Caparaó
C) Serra do Cipó
35) Os Palácios de Belo Horizonte evidenciam os mecanismos de procedimento eclético de sua composição,
seguindo uma tendência harmonizadora própria da arte clássica. O arquiteto responsável pela construção do
Palácio da Liberdade é:
A) Oscar Niemayer
B) José de Magalhães
C) Lúcio Costa
D) Celso Vieira
E) N.R.A.
36) Em 1913 foi instalado um busto no Parque Municipal em Belo Horizonte, que foi motivo de protesto por parte
dos meios conservadores, por seu significado político e histórico. Esta informação refere-se ao busto de :
A) Anita Garibaldi
B) Giulio Sarace
C) Bernardo Guimarães
D) Tiradentes
E) N.R.A.
37) Escritor Mineiro que se destacou por ter uma maneira única de expressar o que sentia e precisava em
determinadas ocasiões. É autor de “Grande Sertão Veredas”, estamos falando de:
A) Carlos Drummond de Andrade
D) Guimarães Rosa
B) Fernando Sabino
E) Milton Campos
C) Roberto Drummond
38) A partir do século XVIII, as áreas de mineração em Minas Gerais tornaram-se o centro econômico do Reino
Português. Nestes locais começaram a surgir as primeiras cidades mineiras. Das cidades abaixo, marque a que
não surgiu neste período:
A) Tiradentes
B) Sabará
C) Cataguases
D) Diamantina
E)Paracatu
39) Um dos mais belos templos barrocos de Minas Gerais, o interessante relógio de sol, colocado no adro da Igreja
em 1785, tornou-se símbolo da cidade de Tiradentes. Esta afirmativa refere-se à:
A) Santuário da Santíssima Trindade
D) Capela Santo Antônio da Canjica
B) Matriz Santo Antônio
E) N.R.A.
C) Igreja Nossa Senhora do Rosário
40) No século XX, abrigou um pequeno teatro no andar térreo. Situado no local conhecido como Quatro Cantos.
Esta afirmativa refere-se a(o):
A) Casa de Custódio Mesquita
D) Sobrado Aimorés
B) Solar do Padre Caldeira
E) N.R.A.
C) Sobrado Ramalho
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