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Instrução: As questões 01 a 07 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Darwinistas bem pensantes se veem frequente-

mente obrigados a explicar que aceitar tudo que 
Darwin disse a respeito de seleção natural, sobrevi-
vência dos mais fortes etc. não significa acreditar que 
o que se aplica aos animais também se aplica aos 
homens. Ou seja, darwinismo social, não. 

O próprio Richard Dawkins, o darwinista mais co-
nhecido em atividade hoje, já disse em mais de um 
dos seus textos ser possível viver num universo amo-
ral, o universo darwiniano em que a única regra é a 
vitória do que ele mesmo chama de “gene egoísta” na 
competição pela vida, e cobrar da sociedade humana 
um comportamento moral.  

Darwinistas mal pensantes, claro, não precisam 
explicar nada. Para eles, o darwinismo social justifica 
mercados desregulados, empreendedores aéticos e 
todas as manifestações do gene egoísta que tornam o 
capitalismo selvagem parecido com o mundo natural. 
Darwin só não ganhou seu lugar na galeria dos heróis 
da livre empresa, ao lado do Adam Smith, porque são 
raros os poderosos e endinheirados que não atribuem 
sua boa fortuna a Deus, em vez de à evolução.  

Mesmo antes de Darwin nos dar a incômoda notícia 
de que todos descendíamos de macacos (menos os 
meus antepassados, que foram adotados) e que 
pertencíamos a uma espécie tão sem caráter quanto 
qualquer outra, essa divisão entre o que éramos e o 
que pretendíamos ser já existia. O capitalismo moderno 
e a moral burguesa nasceram juntos e desde então 
______ coexistindo nem sempre pacificamente. 
______ muito tempo vivemos em dois universos 
simultaneamente, um em que o poder do dinheiro 
tudo determina, da nossa vida política à nossa digestão 
– com picos de ganância sem controle do capital 
financeiro como o que originou a crise atual – e outro 
em que ignoramos esta onipotência e nos imaginamos 
seres racionais e até altruístas, ou em nada ______ 
com um macaco egoísta.  

Uma forma de o bom darwinista conciliar sua crença 
na evolução amoral das espécies e sua crença de que 
o Homem é diferente é cultivar a ideia de que o 
desenvolvimento da consciência humana foi, mais do 
que uma evolução natural, uma mudança radical na 
história dos habitantes deste planeta. Como nenhum 
outro bicho, somos conscientes de nós mesmos, do 
nosso passado e dos nossos possíveis futuros. Consciên-
cia não muda o poder do dinheiro nem assegura um 
comportamento moral da nossa espécie – ainda. Mas 
nos próximos milhões de anos, quem sabe? 

A evolução ainda não terminou. 
 

Adaptado de: VERISSIMO, L. F. Bons e maus darwinistas. 
Zero Hora, Porto Alegre, p. 2, 19 dez 2011. 

 
 
 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respec-
tivamente, as lacunas das linhas 30, 31 e 37. 

 
(A) vem – A – parecido  
(B) vêm – Há – parecidos 
(C) vêm – A – parecido 
(D) vem – Há – parecido 
(E) vem – Há – parecidos  

 

02. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias 
expressas no texto. 

 
(A) Todos os darwinistas, em virtude de suas convic-

ções acadêmicas, sustentam o darwinismo social. 

(B) A moral burguesa, que nasce com o capitalismo, 
admite a idéia de um ser humano altruísta. 

(C) Richard Dawkins é o responsável pela descoberta 
do gene que determina biologicamente o egoísmo 
dos seres humanos. 

(D) O darwinismo antecedeu o capitalismo moderno e 
a moral burguesa na busca pela compreensão da 
divisão entre o que o ser humano é e o que 
pretende ser. 

(E) A ideia de que as espécies passam por processos 
evolutivos é anterior ao próprio Darwin. 

 

03. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias 
expressas no segundo parágrafo do texto. 

 
(A) Para Richard Dawkins, o ser humano é inevita-

velmente amoral no campo biológico e social. 

(B) Para Richard Dawkins, o ser humano encontra-se 
em um estágio evolutivo em que superou a amo-
ralidade biológica. 

(C) Para Richard Dawkins, a teoria evolucionista de 
Darwin prega uma amoralidade que a sociedade 
deve combater. 

(D) Para Richard Dawkins, apesar de o egoísmo 
humano ser um traço biológico reconhecido pelas 
teorias evolucionistas, é possível cobrar da socie-
dade um comportamento moral. 

(E) Para Richard Dawkins, a aceitação da teoria evo-
lucionista está condicionada à aceitação de que a 
sociedade pode ter um comportamento moral. 
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04. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias 
expressas no terceiro parágrafo do texto. 

 
(A) Alguns darwinistas contentam-se com as explica-

ções já elaboradas por Darwin para a evolução 
das espécies e não se preocupam mais em pensar 
o evolucionismo.  

(B) Alguns darwinistas encontram justificativa para 
características do capitalismo no darwinismo social. 

(C) Há darwinistas que compreenderam mal a teoria 
evolucionista, considerando-a uma abordagem 
destinada a explicar as características do capita-
lismo. 

(D) Darwin tem um lugar menos reconhecido entre os 
expoentes que se destacaram por uma análise do 
capitalismo. 

(E) A religiosidade dos poderosos e endinheirados os 
impede de admitir o evolucionismo biológico de 
Darwin. 

 

05. Considere as propostas a seguir de alteração da 
pontuação do texto. 

 
I - Supressão da vírgula depois de vida (l. 12). 
II - Inserção de uma vírgula depois de endinheira-

dos (l. 21). 
III - Substituição da vírgula depois de simultanea-

mente (l. 32) por dois-pontos. 
 
Quais estão de acordo com a norma gramatical e 
conservam o sentido original do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 

06. Considere as propostas a seguir de alteração de 
formas verbais do texto. 

 
I - Substituição de ser (l. 09) por que é. 
II - Substituição de tornam (l. 17) por torna. 
III - Substituição de ser (l. 28) por sermos. 
 
Quais estão de acordo com a norma gramatical e 
conservam o sentido original do texto? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 

 
 
 
 

07. Considere as seguintes afirmações. 
 

I - A substituição de homens (l. 06) por pessoas 
exigirá a substituição de aos (l. 05) por às. 

II - A substituição de da nossa vida política à nossa 
digestão (l. 33) por de nossa vida política a 
nossa digestão está de acordo com a norma 
gramatical. 

III - A substituição de cultivar (l. 41) por apoiar exigi-
ria a substituição de a (l. 41) por à. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 
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Instrução: As questões 08 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
 Uma das perdas que a sociedade moderna sente 
de forma mais aguda é a do sentimento de comunidade. 
Tendemos a imaginar que, no passado, existiu um 
grau de boa vizinhança que foi substituído por um 
anonimato implacável, um estado em que as pessoas 
buscam contato umas com as outras principalmente 
com fins restritos e individualistas: obter ganhos 
financeiros, ascensão social ou amor romântico. 
 Parte da nossa nostalgia gira em torno da relutância 
em ajudar, por caridade, aqueles em dificuldades, 
mas também podemos nos preocupar com sintomas 
mais triviais de separação social, como, por exemplo, 
a incapacidade de _______ uns aos outros na rua, ou 
de ajudar vizinhos idosos com as compras. Vivendo 
em cidades colossais, nós tendemos a ficar presos em 
guetos tribais baseados em nível educacional, classe e 
profissão e podemos ver o resto da humanidade como 
inimiga em vez de um coletivo acolhedor ao qual gos-
taríamos de nos juntar. Pode ser _______ e insólito 
darmos início a uma conversa _______ com um 
desconhecido em um espaço público. Ao passarmos 
dos trinta anos, é até um pouco surpreendente fazer 
um novo amigo. 
 No passado, acabávamos conhecendo outras 
pessoas porque não tínhamos opção senão requisitar 
a ajuda delas – e também recebíamos pedidos de 
auxílio. A caridade era parte fundamental da vida 
pré-moderna. Era impossível evitar momentos em 
que precisássemos pedir dinheiro a alguém quase 
desconhecido ou dar algo a um mendigo errante em 
um mundo sem assistência médica, seguro-desemprego, 
programas habitacionais e bancos. A abordagem na 
rua por parte de uma pessoa doente, frágil, confusa 
ou desabrigada não fazia com que os passantes imedia-
tamente olhassem para o outro lado e presumissem 
que uma agência governamental encarregar-se-ia 
do problema. 

De um ponto de vista puramente econômico, somos 
muito mais generosos que nossos ancestrais, entregando 
até metade de nossa renda para o bem comunal. Mas 
fazemos isso quase sem perceber, por meio da 
intervenção anônima do sistema fiscal; e, se nos 
damos o trabalho de pensar a respeito, é provável 
que o façamos com ressentimento por nosso dinheiro 
ser empregado para sustentar burocracias desnecessárias 
ou para compra de mísseis. Raras vezes sentimos uma 
conexão com aqueles integrantes menos afortunados 
do Estado para quem nossos impostos também 
garantem lençóis limpos, sopa, abrigo ou uma dose 
diária de insulina. Nem o receptor nem o doador 
sentem a necessidade de dizer “por favor” ou “obrigado”. 
Nossas doações jamais são qualificadas como o 
elemento fundamental de um emaranhado complexo 
de relações mutuamente interdependentes, com 
benefícios práticos para o receptor e espirituais para 
o doador.  
 
Extraído e adaptado de: Botton, A. Religião para ateus. Rio 
de Janeiro: Intrínseca, 2011. 

08. Assinale a alternativa que apresenta a proposta de 
preenchimento correto das lacunas das linhas 13, 19 
e 20, respectivamente. 

 
(A) cumprimentarmos – extraordinário – expontânea 
(B) comprimentarmos – estraordinário – espontânea 
(C) cumprimentarmos – extraordinário – espontânea 
(D) comprimentarmos – extraordinário – expontânea 
(E) cumprimentarmos – estraordinário – espontânea 

 

09. Assinale a afirmação que está de acordo com as ideias 
expressas no texto. 

 
(A) Antes do período moderno, as pessoas buscavam 

contato umas com as outras principalmente com 
fins restritos e individualistas. 

(B) Na sociedade moderna, sente-se nostalgia da 
relutância em ajudar pessoas em dificuldades. 

(C) Antes do período moderno, as pessoas ajudavam 
umas às outras em função da precariedade das 
agências governamentais de assistência ao cidadão.  

(D) No sistema moderno de arrecadação de impostos 
e distribuição de recursos, existe um distancia-
mento entre aqueles que dão e aqueles que rece-
bem ajuda. 

(E) Na sociedade moderna, as pessoas consideram 
um erro pagar impostos para colaborar com o 
bem comum. 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos con-
textualmente adequados para as palavras colossais 
(l. 15), insólito (l. 19) e presumissem (l. 35). 

 
(A) gigantescas – incomum – supusessem 
(B) enormes – difícil – previssem 
(C) desproporcionais – inadmissível – aguardassem 
(D) populosas – absurdo – esperassem  
(E) conturbadas – deseducado – desejassem 

 

11. Considere as afirmações a seguir sobre regência verbal. 
 

I - A substituição da palavra sente (l. 01) pela 
expressão se ressente exigiria a inserção da 
preposição de antes de que (l. 01). 

II - A substituição da palavra ajudar (l. 10) pela 
expressão dar ajuda exigiria a substituição de 
aqueles ( l. 10) por àqueles. 

III - A substituição da expressão darmos início (l. 20) 
pela palavra iniciarmos exigiria a eliminação da 
preposição a antes do artigo uma (l. 20). 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

01. 
02. 
03. 
04. 
05. 
06. 
07. 
08. 
09. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
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18. 
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20. 
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22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41.
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53. 
54. 
55. 
56. 
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12. Assinale a alternativa em que a mudança de posição 
da expressão por caridade (l. 10) NÃO provoca 
alteração de sentido da frase em que se encontra em 
relação à frase original.  

 
(A) Parte da nossa nostalgia gira em torno da relu-

tância em, por caridade, ajudar aqueles em difi-
culdades... 

(B) Parte da nossa nostalgia gira em torno da relu-
tância, por caridade, em ajudar aqueles em difi-
culdades... 

(C) Parte da nossa nostalgia gira, por caridade, em 
torno da relutância em ajudar aqueles em dificul-
dades... 

(D) Parte da nossa nostalgia, por caridade, gira em torno 
da relutância em ajudar aqueles em dificuldades... 

(E) Por caridade, parte da nossa nostalgia gira em 
torno da relutância em ajudar aqueles em dificul-
dades... 

 

13. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 
um adjetivo derivado de substantivo e um substantivo 
derivado de adjetivo. 

 
(A) dificuldades (l. 10) – incapacidade (l. 13)  
(B) colossais (l. 15) – anonimato (l. 05) 
(C) humanidade (l. 17) – errante (l. 30) 
(D) comunal (l. 40) – ascensão (l. 08) 
(E) fundamental (l. 53) – surpreendente (l. 22) 
 

14. Se somos (l. 38) for substituída pela expressão o 
homem moderno é, quantas palavras, além dessas, 
devem sofrer alterações para que se mantenha a 
correção gramatical da primeira frase do último pará-
grafo? 

 
(A) Uma. 
(B) Duas 
(C) Três. 
(D) Quatro. 
(E) Cinco. 

 

15. Assinale a alternativa em que a palavra extraída do 
texto NÃO é pronome relativo. 

 
(A) que (l. 03) 
(B) que (l. 04) 
(C) qual (l. 18) 
(D) que (l. 29) 
(E) quem (l. 48) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Considere os seguintes benefícios. 
 

I - Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde 
o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em 
creches e pré-escolas. 

II - Jornada de seis horas para o trabalho realizado 
em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva. 

III - Adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 

 
Quais, à luz da Constituição Federal, são direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

17. Considere as seguintes iniciativas. 
 

I - Zelar pela saúde, higiene, segurança e assistência 
públicas. 

II - Promover a defesa sanitária, vegetal e animal, a 
extinção de insetos e pragas nocivas ao homem e 
ao meio ambiente. 

III - Amparar a maternidade, a infância, a velhice e os 
desvalidos, coordenando e orientando os serviços 
no âmbito do Município. 

 
Quais, consoante o disposto na sua Lei Orgânica, 
concorrentemente com a União ou o Estado, ou 
supletivamente a eles, competem ao Município de 
Alvorada? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III.  

 

18. Considere as seguintes diretrizes. 
 

I - Centralização na esfera da União Federal. 
II - Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades paliativas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

III - Participação da comunidade. 
 

Quais, à luz da Constituição Federal, são as diretrizes 
das ações e serviços públicos de saúde que integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III.  
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19. Considere as seguintes ações. 
 

I - Executar as ações de vigilância sanitária e epide-
miológica, bem como as de saúde do trabalhador. 

II - Ordenar a formação de recursos humanos na área 
da saúde. 

III - Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

 
Quais, à luz da Constituição Federal, são atribuições do 
Sistema Único de Saúde? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

20. Considere as afirmações abaixo. 
 

I - A saúde é um direito de todos e dever do Poder 
Público, cabendo ao Município, exclusivamente, 
prover as condições indispensáveis à sua promoção, 
proteção e recuperação. 

II - O dever do Município de garantir a saúde consiste 
na formulação e execução de políticas econômicas 
e sociais que visem à eliminação de riscos de 
doenças e outros agravos, e no estabelecimento 
de condições específicas que assegurem acesso 
universal às ações e serviços públicos de saúde. 

III - As ações e serviços de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem o 
sistema único de saúde no âmbito do Município. 

 
Quais estão corretas, consoante as disposições da Lei 
Orgânica do Município de Alvorada? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. A relação entre dieta e cárie dentária foi aprofundada 
através do Estudo de Vipeholm. O referido estudo 
demonstrou que 
 
(A) alimentos doces têm o mesmo potencial cariogê-

nico independentemente do tipo de açúcar que 
contêm. 

(B) alimentos com textura que favorece sua retenção 
na cavidade bucal têm maior potencial cariogênico. 

(C) alimentos contendo frutose são menos cariogêni-
cos do que alimentos contendo sacarose. 

(D) alimentos contendo sacarose e com pH ácido são 
mais cariogênicos do que aqueles com pH mais 
elevado. 

(E) alimentos que estimulam a salivação são menos 
cariogênicos do que líquidos açucarados. 

 

22. Considere as afirmações abaixo com respeito ao diag-
nóstico de cárie. 
 
I - Indivíduos com fluxo salivar de 0,4ml/min são 

considerados portadores de baixo fluxo salivar. 

II - A acessibilidade clínica permite que, em superfí-
cies lisas livres, o exame visual seja utilizado 
como único método de diagnóstico empregado. 

III - As características clínicas da lesão indicam se ela 
está ou não em atividade no momento do exame. 

 
Quais são corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas II e III. 
(E) I, II e III. 

 

23. Das características abaixo, qual se aplica aos biofilmes 
bucais? 
 
(A) Proteção contra defesas do hospedeiro e ambientes 

adversos. 

(B) Ausência de comunicação intermicrobiana. 

(C) Imutabilidade no meio ambiente bucal. 
(D) Colonização exclusiva por transmissão vertical. 

(E) Composição bacteriana semelhante, independen-
temente da localização. 
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24. Assinale a afirmação correta relativa ao controle 
químico do biofilme dental. 

 
(A) Os óleos essenciais não apresentam documenta-

ção de segurança, pois se apresentam em veículo 
alcoólico. 

(B) O cloreto de cetilpiridínio, por ser catiônico, apre-
senta efeitos, a longo prazo, semelhantes à clore-
xidina em posologia idêntica. 

(C) A clorexidina age contra bactérias gram-positivas, 
gram-negativas e fungos. 

(D) O triclosan utilizado em soluções para bochecho 
apresenta potencial anti-inflamatório comparável 
aos diclofenacos. 

(E) Bochechos com peróxido de hidrogênio apresen-
tam efeitos clínicos semelhantes aos obtidos com 
o uso de óleos essenciais, em avaliações de longo 
prazo. 

 

25. Leia as afirmações abaixo, considerando as urgências 
em periodontia. 

 
I - Um abcesso periodontal não tratado pode gerar 

perda de inserção adicional. 

II - Gengivites necrosantes agudas apresentam ulcera-
ções, vesículas e necrose na gengiva marginal. 

III - As doenças periodontais necrosantes podem ser 
encontradas em qualquer idade, mas preponde-
ram em indivíduos com idade em torno dos 20 
anos. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) I, II e III. 

 

26. Quais dos índices epidemiológicos periodontais abaixo 
baseiam-se na análise da “perda de inserção”? 

 
(A) Índice Periodontal de Russel e Índice Periodontal 

Comunitário. 

(B) Índice de Doença Periodontal de Ramfjord e Índice 
Periodontal Comunitário. 

(C) Índice de Doença Periodontal de Ramfjord e Índice 
Gengival de Löe. 

(D) Índice Gengival de Löe e Índice Periodontal de 
Russel. 

(E) Índice de Extensão e Severidade de Carlos e Índice 
Periodontal de Russel. 

 
 
 
 

27. Em relação a infecções herpéticas, é correto afirmar 
que 

 
(A) são facilitadas pela presença concomitante de 

infecções fúngicas. 
(B) pacientes com herpes oral primário possuem um 

histórico de sintomas prodrômicos generalizados 
que precedem as lesões locais em 1 ou 2 dias. 

(C) as vesículas se apresentam, desde seu apareci-
mento, com parede espessa circundada por halo 
inflamatório. 

(D) as lesões são confinadas à gengiva marginal e à 
gengiva inserida. 

(E) crianças sadias, quando acometidas, podem 
apresentar febre e esta desaparece em poucas 
horas. 

 

28. Considere as afirmações abaixo sobre lesões bucais. 
 

I - O líquen plano é uma doença mucocutânea media-
da imunologicamente e é mais prevalente em 
mulheres. 

II - A leucoplasia pilosa é mais comumente observada 
no dorso da língua. 

III - As leucoplasias podem regredir espontaneamente 
após remoção de fatores de risco. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e III. 
 

29. O curativo de demora entre sessões de tratamento 
endodôntico de dentes com polpa necrosada e lesão 
periapical é justificável para 

 
(A) inativar a endotoxina bacteriana. 
(B) dar tempo à ação residual dos agentes irri-

gantes. 

(C) garantir esterilização do canal. 
(D) potencializar o efeito anti-inflamatório. 

(E) facilitar a adesão do material obturador. 
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30. Assinale a afirmação INCORRETA relativa a patolo-
gias pulpares. 
 
(A) A pulpalgia hiper-reativa contempla dor provocada, 

compatível com hipersensibilidade dentinária ou 
hiperemia. 

(B) Nas pulpites sintomáticas, o aumento da pressão 
hidrostática tecidual no tecido pulpar é crítico 
para a sua sobrevida, por esse tecido estar deli-
mitado por paredes rígidas. 

(C) A inflamação irreversível da polpa evolui para 
necrose pulpar em até 36 horas. 

(D) A pulpite assintomática caracteriza-se por infla-
mação crônica do tecido pulpar e câmara pulpar 
aberta. 

(E) A manipulação do tecido proliferativo nos pólipos 
pulpares geralmente gera sangramento. 

 

31. Qual das características abaixo se constitui em indica-
ção para tratamento com cavidade tipo túnel? 

 
(A) Lesões relativamente amplas em superfícies 

proximais de pré-molares e molares que apresen-
tam contato com dentes antagonistas localizados 
diretamente na crista marginal intacta. 

(B) Lesões interproximais incipientes em pré-molares 
e molares onde o envolvimento da crista marginal 
tenha sido parcial. 

(C) Dentes com coroas clínicas curtas, para evitar 
cirurgias de aumento de coroa clínica, que poten-
cializam a fragilidade da restauração e o prognós-
tico do elemento dentário. 

(D) Lesões proximais de pré-molares e molares 
envolvendo totalmente a área de contato, para 
facilitar a higienização por parte do paciente, 
evitando o rompimento do fio dental. 

(E) Lesões proximais de pré-molares e molares em 
que a crista marginal está solapada pela lesão, 
para reforçá-la e diminuir a chance de seu rom-
pimento, gerando maior longevidade ao elemento 
dentário. 

 

32. Considere as afirmações abaixo a respeito de restau-
rações de dentes anteriores com resina composta. 

 
I - A seleção do material restaurador deve contemplar 

observação de propriedades mecânicas e físicas. 
II - A escolha da cor da dentina deve ser feita junto à 

dentina ou na região cervical do dente. 
III - Cada lote novo de resina adquirido deve ter sua 

escala de cores confeccionada pelo profissional. 
 

Quais estão corretas? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 
 

33. Considere as afirmações abaixo, de acordo com a 
Constituição Federal de 1988. 

 
I - As instituições privadas de saúde, independente-

mente de serem filantrópicas ou sem fins lucrati-
vos, poderão receber recursos públicos para a as-
sistência em saúde. 

II - É possível a participação de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no país. 

III - As instituições privadas de saúde poderão partici-
par complementarmente do Sistema Único de 
Saúde – SUS. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 

34. Conforme a Lei nº 8080/90 – Lei Orgânica da Saúde – 
o controle da prestação de serviços relacionados com 
a saúde está situado nas ações de 

 
(A) saúde do trabalhador. 
(B) vigilância ambiental. 
(C) vigilância sanitária. 
(D) proteção ocupacional. 
(E) vigilância epidemiológica. 

 

35. O pacto pela saúde – Portarias Ministeriais do Ministé-
rio da Saúde 399 GM/MS 2006 e 3840 GM/MS 2010 – 
define a meta de avaliação e monitoramento para 
2011 para o indicador de cobertura populacional pelas 
equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da 
família em, no mínimo 

 
(A) 30%. 
(B) 40%. 
(C) 50%. 
(D) 60%. 
(E) 70%. 
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36. O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica – PMAQ-AB (Portaria 
GM/MS 1654/2011) elegeu sete (7) indicadores para a 
área de saúde bucal, sendo que alguns deles são 
indicadores de monitoramento. Qual dos seguintes 
indicadores é assim considerado? 

 
(A) Cobertura de primeira consulta odontológica 

programática. 

(B) Cobertura de primeira consulta de atendimento 
odontológico à gestante. 

(C) Média da ação coletiva de escovação dental 
supervisionada. 

(D) Média de atendimentos de urgência odontológica 
por habitante. 

(E) Razão entre tratamentos concluídos e primeiras 
consultas odontológicas programáticas. 

 

37. Quando comparadas as metas da Organização Mundial 
de Saúde – OMS – relativas à prevalência de cárie no 
ano 2000 com os resultados do SB – Brasil 2003 – 
Condições de saúde bucal da população brasileira 
2002-2003 – pode-se afirmar que elas foram atingidas 
apenas 

 
(A) na idade de 12 anos. 
(B) na idade de 18 anos. 
(C) na faixa etária de 0 a 4 anos. 
(D) na faixa etária de 35 a 44 anos. 
(E) na faixa etária de 65 a 74 anos. 

 

38. Considere as afirmativas abaixo, de acordo com as 
Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. 

 
I - O conceito do cuidado é o eixo de reorientação do 

modelo de atenção em saúde bucal. 
II - A atenção à saúde bucal deve privilegiar as ações 

de tratamento e recuperação da saúde da popu-
lação adstrita. 

III - A humanização do processo de trabalho é funda-
mental para reorganização do modelo de atenção 
à saúde bucal. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e III. 
(E) Apenas II e III. 

 
 
 
 
 
 
 
 

39. “A Odontologia é uma profissão que se exerce, em 
benefício da saúde do ser humano e da coletividade, 
sem discriminação de qualquer forma ou pretexto.” 
Essa determinação, contida no Código de Ética Odon-
tológica, encerra dois dos princípios fundamentais da 
Bioética, que são: 

 
(A) beneficência e não maleficência. 
(B) não maleficência e autonomia. 
(C) beneficência e justiça. 
(D) beneficência e autonomia. 
(E) não maleficência e justiça. 

 

40. Conforme o Código de Ética Odontológica, NÃO consti-
tui infração ética 

 
(A) deixar de esclarecer adequadamente os propósi-

tos, riscos, custos e alternativas do tratamento. 
(B) iniciar tratamento de menores sem a autorização 

de seus responsáveis ou representantes legais, 
exceto em casos de urgência ou emergência. 

(C) fornecer atestado que não corresponda à veraci-
dade dos fatos. 

(D) renunciar ao atendimento do paciente, durante o 
tratamento, quando da constatação de fatos que 
prejudiquem o pleno desempenho profissional.  

(E) acumular as funções de perito/auditor e de executor 
de procedimentos terapêuticos odontológicos na 
mesma entidade prestadora de serviços odonto-
lógicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA 

 

EDITAL N.º 72/2011 
GABARITO APÓS RECURSOS 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 

17 - MÉDICO GERAL COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA FAMÍLIA; 18 - ENFERMEIRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA;  
19 - CIRURGIÃO-DENTISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 QUESTÕES 

Cargo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

17 B B D B C A D C D A E A B C A E E C E D E B C C E C C B B E A A C A D D A D D E 

                                         
18 B B D B C A D C D A E A B C A E E C E D B A D D E A E D B C E A C D E B C E D B 

                                         
19 B B D B C A D C D A E A B C A E E C E D B E A C D B B E A C A E E C B D A D C D 

Observação: AN (QUESTÃO ANULADA) 
 

 

 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA 

 

EDITAL N.º 72/2011 
GABARITO APÓS RECURSOS 

 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

20 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE SAÚDE DA FAMÍLIA; 21 - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL;  
22 - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 
 

 QUESTÕES 

Cargo 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

20 A B A E A A E B D D C D AN E C D E A C E C D D D B B C A E B D D A E E A C E C B 

                                         
21 A B A E A A E B D D C D AN E C D E A C E B B E D B A D D E B C A C E C D D E B A 

                                         
22 A B A E A A E B D D C D AN E C D E A C E A C D B E D C C E A C D B B A B E B A E 

Observação: AN (QUESTÃO ANULADA) 
 

 

 


