DENTISTA PSF URBANO

PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
Leia atentamente a canção a seguir, de Chico Buarque, músico e compositor
brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Essa pequena
Meu tempo é curto, o tempo dela sobra
Meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora
Temo que não dure muito a nossa novela, mas
Eu sou tão feliz com ela
Meu dia voa e ela não acorda
Vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida
Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas
Não canso de contemplá-la
Feito avarento, conto os meus minutos
Cada segundo que se esvai
Cuidando dela, que anda noutro mundo
Ela que esbanja suas horas ao vento, ai
Às vezes ela pinta a boca e sai
Fique à vontade, eu digo, take your time1
Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas
O blues já valeu a pena
CHICO BUARQUE. Disponível em: www.chicobuarque.com.br. Acesso em: 06
ago. 2017
1 Take your time: Expressão em inglês que significa “faça com calma”; “faça no
seu ritmo, no seu tempo”.
01. Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Ao longo de toda a canção, o eu-lírico apresenta as oposições entre ele e
sua amada.
II – Em todas as estrofes, há referências ao tempo.
III– Não existe diferença de ritmo entre o eu-lírico e sua amante: ambos
acordam cedo e possuem rotinas semelhantes.

É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a. Apenas II.
b. I e III.
c. I e II.
d. Todas.
02. Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – O eu-lírico acredita que seu relacionamento durará muito tempo.
II– O eu-lírico não consegue compreender tudo que sua amante pensa e sente.
III – A canção é escrita em linguagem coloquial.
É (São) INCORRETAS(s) a(s) afirmação(ões):
a. II e III.
b. I.
c. I e III.
d. Apenas III.
03. Assinale a alternativa CORRETA:
a.
Na linha 9, a palavra “avarento” pode ser substituída, sem prejuízo de
significado, por “mesquinho”.
b.
A figura de linguagem presente no verso “Meu tempo é curto, o tempo
dela sobra” é “paradoxo”.
c.
O eu-lírico acredita que sofrerá nesse relacionamento e, por isso, não
consegue se apaixonar completamente pela mulher.
d.
A palavra “contemplar”, presente na linha 8, não possui nenhuma
conotação afetiva; significa simplesmente observar.
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às
questões 4 e 5:

04. Leia as afirmações a seguir:
I – O elemento humorístico da tirinha está relacionado ao caráter conotativo e
denotativo do emprego da frase “abrir a boca para não dizer nada”.
II – Felipe, no primeiro quadrinho, demonstra entusiasmo com a história contada
por Mafalda.

III – Mafalda acaba por estimular Felipe a conhecer um consultório de dentista.
É (São) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s):
a. Apenas I.
b. I e III.
c. I e II.
d. Apenas II.
05. Assinale a alternativa CORRETA:
a. O tempo verbal predominante na tinha é o presente do indicativo.
b. A fala de Mafalda, no primeiro quadrinho, é um exemplo de oração composta,
pois apresenta dois verbos.
c. Na fala de Mafalda, no primeiro quadrinho, há um desvio da norma culta: o
adequado seria “[...] como foi ao dentista”. d. Há, na tirinha, dez verbos.
06. Assinale a alternativa cujas palavras estão corretamente flexionadas,
segundo o padrão culto da Língua:
a. Marcelo comprou ternos cinzas e camisas azuis-marinhos para os padrinhos.
b. André considerou a questão dificílima.
c. Para pintar os móveis, Amanda comprou tintas amarelos-ouros.
d. Meu pai ficou felicíssimo com a notícia!
07. Leia as afirmações a seguir:
I – Derivação é um tipo de processo pelo qual se obtém uma palavra nova,
chamada de derivada, a partir de uma já existente, chamada de primitiva. II –
Parassintética é um dos tipos de composição. Um exemplo é a palavra
“empalidecer”.
III – A palavra “choro” é um exemplo de derivação regressiva, processo pelo qual
as palavras são formadas a partir da redução da palavra primitiva.
IV – A palavra “planalto” é um exemplo de composição por aglutinação.
É(são) CORRETA(s) a(s) afirmação(ões):
a. I, III e IV.
b. II e III.
c. I e III.
d. II e IV.
08. Assinale a alternativa CORRETA, segundo o padrão culto de língua:
a. O cargo está vago, mas não o aspiro.
b. Esqueci dos problemas quando planejei minha viagem.
c. Eles obedeceram às regras de trânsito.
d. O pai perdoou à filha.

09. Assinale a alternativa em que a partícula “que” exerce a mesma função
que a presente nesta frase: “Ficou claro que o professor exigia respeito”.
a. O que aconteceu na minha ausência?
b. Os estudantes que desenvolveram novos projetos apresentaram as melhores
notas.
c. Tanto pediu que foi atendido.
d. Espero que você não volte.
10. Assinale a alternativa CORRETA, segundo o padrão culto da Língua
Portuguesa:
a. Por favor, escolha seu acento, o ônibus partirá em dez minutos.
b. Tenho um grande apresso pelos meus amigos.
c. Quando pequeno, meu avô brincava de pião.
d. O prazo espirou ontem.
LEGISLAÇÃO
11-De acordo com a Lei 8142: "Art. 1° O Sistema Único de Saúde (SUS),
de que trata a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com
as seguintes instâncias colegiadas:"
a) Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
b) Secretaria de Saúde e Confederação de Saúde.
c) Fundação Nacional de Saúde e Conferência de Saúde.
d) Secretaria de Saúde e Conselho de Saúde.
12- De acordo com a Lei 8142 no Art. 2°: "Os recursos do Fundo Nacional
de Saúde (FNS) serão alocados como:"
I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e
entidades, da administração direta e indireta;
II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder
Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional;
III- investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde; IV cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
13- Complete corretamente as lacunas:
Ainda de acordo com a Lei 8142: "A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
________ anos com a representação dos vários segmentos sociais, para
avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política

de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo ___________ ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo _______________.
a) dois; Secretário de Saúde; Diretor de Saúde.
b) dois; Poder Executivo; Secretário de Saúde.
c) quatro; Poder Executivo; Conselho de Saúde.
d) quatro; Secretário de Saúde; Conselho de Saúde.
14-Complete:
A Lei 8080/90 em seu art. 2º afirma que "A saúde é um direito fundamental do
ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu
pleno exercício." No § 2º afirma que "O dever do Estado _________ o das
pessoas, da família, das empresas e da sociedade." Completa corretamente a
lacuna:
a) exclui.
b) não exclui.
c) inclui.
d) sobrepõe.
15-De acordo com a Lei 8080/90, um conjunto de ações que proporcionam
o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos, é definição de: a) vigilância
epidemiológica.
b) vigilância sanitária.
c) vigilância da saúde do trabalhador.
d) vigilância de riscos e agravos.
16- De acordo com a Lei 8080/90, no âmbito da União, a direção do
Sistema Único de Saúde deve ser exercida: a) pela Secretaria de
Saúde.
b) pelo Conselho Gestor.
c) pelo Poder Executivo.
d) pelo Ministério da Saúde.
17- De acordo com artigo 17 da Lei 8080/90: "À direção estadual do
Sistema Único de Saúde (SUS) compete:"
I
- promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das
ações de saúde;
II
- acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema
Único de Saúde (SUS);
III
- prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar
supletivamente ações e serviços de saúde;
IV
- coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: de
vigilância epidemiológica; de vigilância sanitária; de alimentação e nutrição; e
de saúde do trabalhador.
São CORRETAS:

a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
18- Ainda de acordo com a Lei 8080/90, o artigo 19 § 3o afirma que: "O
atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por
______________, com expressa concordância do paciente e de sua
família." Completa corretamente a lacuna: a) indicação da assistência
social.
b) indicação da Secretaria de Saúde.
c) indicação médica.
d) indicação do Conselho de Saúde.
19-De acordo com a portaria nº 399/2006, esse pacto envolve ações
concretas e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de
reforçar o SUS como política de Estado mais do que política de governos;
e de defender, vigorosamente, os princípios basilares dessa política
pública, inscritos na Constituição Federal. Trata-se do: a) Pacto da Saúde
Brasileira.
b) Pacto em Defesa do SUS.
c) Pacto pela Vida.
d) Pacto Federal do Conselho Social.
20-Ainda de acordo com a portaria nº 399/2006 são objetivos da
Regionalização:
I.
Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de
saúde cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala
local/municipal;
II.
Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais e
promover a equidade, ampliando a visão nacional dos problemas, associada à
capacidade de diagnóstico e decisão loco-regional, que possibilite os meios
adequados para a redução das desigualdades no acesso às ações e serviços
de saúde existentes no país;
III.
Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de
cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção,
prevenção, tratamento e reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis
de complexidade do sistema;
IV.
Potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e
municípios para exercerem papel de gestores e para que as demandas dos
diferentes interesses loco-regionais possam ser organizadas e expressadas na
região.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES)
21. Na Venezuela, desde o dia 01 de abril de 2017, o presidente
_____________ enfrenta uma onda de protestos contra e a favor de seu
governo. Nas ruas, manifestantes opositores pedem a saída do presidente e
reivindicam a realização de novas eleições, acusando o governo de agravar a
crise econômica, política e social. Já o governo continua culpando a oposição
por realizar atos de terrorismo e protestos violentos para dividir e desestabilizar
o país. Assinale a alterna que completa corretamente a lacuna:
a) Nicolás
Maduro
b) Hugo Chávez
c) Fidel Castro
d) Donald Trump
22- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada do
país de um tratado contra o aquecimento global firmado por 195 países em
dezembro de 2015, chamado: a) Acordo do Canadá
b) Acordo de Paris
c) Acordo de Amsterdã
d) Acordo da China
23- O gentílico de São José do Barreiro é:
a) Barreirense
b) Barrense
c) São-joseense
d) Joseense
24- No segundo final de semana no mês de janeiro São Jose do Barreiro
festeja a micareta que é uma festa:
a) Em homenagem aos Reis Magos que voltaram a terra de origem após o
Natal.
b) Anterior ao carnaval com blocos de rua todos os dias
c) Comemorativa da passagem da cidade de vila para município.
d) Escolar para comemorar o início dos anos letivos
25- São José do Barreiro se destaca na:
a) Pecuária leiteira,
b) No gado de corte
c) No turismo
d) Todas as alternativas estão corretas
26-No dia 07 de novembro de 2017, a Revolução Russa completou:
a) 150 anos
b) 100 anos
c) 50 anos
d) 79 anos

27-A Fazenda Pau D`Alho foi planejada para:
a)
b)
c)
d)

Plantio de Cana
Servir de hospedagem para os tropeiros
Plantio de Café
Criar gado

28-Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores Municipais é considerado:
a) Decreto
b) Leis Complementares
c) Resoluções Legislativas
d) Projetos de Lei.
29
- Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de
arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural e proporcionar
os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência são competências:
a) Do município e do Estado
b) Do Estado e da União
c) Do Município
d) Do Município, União e Estado.
30
- Promover a educação, cultura e a assistência social são
competências:
a) Do município e do Estado
b) Do Estado e da União
c) Do Município
d) Do Município, União e Estado.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (10 QUESTÕES)
31 - Sobre a inervação da língua. A porção que se encontra atrás do V lingual é
inervada pelo nervo ------------------------. a) glossofaríngeo.
b) trigêmio.
c)facial.
d)lingual.
32 - Descrito em 1962, o termo refere-se à distância compreendida entre a base
do sulco gengival e o topo da crista óssea alveolar. a) espaço biológico
b) ligamento periodontal básico
c) gengiva marginal livre
d) linha jugal
33- O fórces 17 esta indicado na exodontia do dente: a)
17
b) 14

c) 37
d) 43
34- Dor aguda, espontânea, intensa, localizada ou não localizada, pulsátil de longa
duração, sem ser aliviada por analgésicos e anti-inflamatórios. A dor aparece
espontaneamente, embora seja fortemente exacerbada com aplicação do frio e/ou
do calor (demorando a cessar após a remoção do estímulo, geralmente 30 seg. ou
mais). Resposta positiva ou negativa à palpação apical e percussão vertical. A
sintomatologia descrita refere? a) hiperemia pulpar
b) hipersensibilidade dentinária
c)pulpite aguda irreversível
d)pulpite crônica irreversível
35 - Crescimentos localizados na superfície cortical óssea, os quais podem ser
constituídos de osso lamelar denso ou demonstrar uma cortical com espessura
normal sobrejacente ao osso esponjoso. Indica-se tratamento cirúrgico em casos
estéticos ou devido a necessidades protéticas.
São?
a) cistos osseos
b) tórus
c) taurodontia
d) tuber
36 - O cisto naõ -odontogê nico da cavidade oral mais comum. Aparece entre a 4a
e 6a décadas de vida, predileç aõ por homens e radiograficamente revela uma área
radiotransparente bem circunscrita entre os ápices dos incisivos centrais
superiores, lembrando a clássica forma de coraç ao.̃ Faz diagnóstico diferencial
com o forame incisivo, sendo que radiotransparê ncias maiores que 6mm saõ
consideradas patológicas. O tratamento é a enucleaç ao.̃ É o: a) cisto periapical
b) cisto glóbulo mandibular
c) cisto ósseo não hemorrágico
d) Cisto do ducto nasopalatino

37 - A formaç aõ ou a tentativa de formar dois dentes a partir de um único é a
definição do termo:
a) invaginaçao reticular
b) germinação
c) fusão
d) concussão
38- Durante a formação das camadas dentais. A dupla camada de células, epitélio
interno e externo de esmalte, que prolifera e cresce a circundar a papila dentária.
Ela induz diferenciaç aõ em odontoblastos das células da periferia da papila
dentária, definindo a forma da raiz. Com o crescimento, os fragmentos da bainha
radicular formam uma rede que circunda o dente. As células que se encontram
nesta rede residual saõ conhecidas como restos epiteliais de Malassez. a) Bainha
epitelial de Hertwig
b) Lamina dentária

c) Orgão do esmalte
d) Papila Dental
39 - É um edema inflamatório sintomático, que se difunde através do tecido
conjuntivo e planos fasciais, está frequentemente associado com uma infecç aõ
por microrganismos com subsequente falê ncia dos tecidos conjuntivos. a) celulite
b) fístula
c) pólipo
d) ulcera
40 - A lesaõ traumática das estruturas de suporte do dente sem que haja perda de
substâ ncia ou ruptura das fibras periodontais. O dente praticamente naõ tem
aumento de mobilidade nem está deslocado, responde normalmente aos testes de
sensibilidade mas está ligeiramente sensível à percursaõ vertical. Naõ há alteraç
ões radiográficas.
a) intrusão
b) Concussão
c) subfratura
d) luxação

