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PREZADO CANDIDATO 
 

 

 Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada. Verificar se o CARGO impresso se refere àquele de sua opção no ato 

de inscrição. 

 Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleta ou com algum defeito gráfico que lhe cause 

dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido 

em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio.  

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição e o Cargo impressos estão de acordo 

com sua opção. 

 As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das 

bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta 

esferográfica na cor azul ou preta.  

 Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um 

fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, 

podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector 

de metais). Caso, nesse momento, seja detectada qualquer irregularidade ou porte de qualquer tipo de 

equipamento eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso. 

 Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o 

recinto de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 

 

BOA SORTE!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

TEXTO 1 

 

 

O "cidadão de bem", os Direitos Humanos e a opinião pública 

 

É comum que a opinião pública adote, conforme o quadro social, determinados posicionamentos que predominam 

nos populares. Trata-se de uma uniformização de discursos, um consenso entre a maioria dos cidadãos sobre certo 

assunto. É evidente que o discurso não é sempre correto. O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de 

alterar o mundo dos fatos. Em outras palavras, quantidade não é qualidade.  

No entanto, desde os primórdios, a intelectualidade gosta de nadar contra a maré. Dizer o contrário do que a maioria 

da população diz e acredita já deu causa a diversas descobertas, hoje consensos: antes de Galileu Galilei, a opinião 

pública acreditava que a Terra era plana; antes de Copérnico, era a Terra o centro do Universo. Isso não significa, 

todavia, que adotar posições antagônicas à opinião pública o tornará um descobridor, um visionário. Há muitas coisas 

em que a opinião pública está correta. [...] 

Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado "cidadão de bem", questionando a diferenciação desse com 

relação ao marginal. Há muito tempo o conceito de criminoso nato foi abandonado. Não há traços físicos de pessoas 

tendentes ao cometimento de delitos. Ademais, qualquer indivíduo está sujeito ao cometimento de práticas 

delituosas, uma vez que os dispositivos penais nem sempre refletem o sentimento coletivo ou mesmo individual do 

que é, de fato, uma grave transgressão. 

Não se pode desconsiderar, todavia, que a prática criminosa reiterada deriva de desvios de conduta decorrentes de 

uma formação moral frágil, ou da simples ausência dela. Em uma sociedade, há quem não tenha coragem de subtrair 

um alfinete, enquanto outros estão dispostos a matar se for preciso ("necessidade" essa não tão latente quanto possa 

parecer). 

João trabalha há 30 anos em uma empresa de vigilância. Exerce uma carga horária de 8 horas, de segunda a sexta-

feira, com uma remuneração um pouco superior a 1 salário mínimo e meio. Já foi assaltado 12 vezes e teve um filho 

morto em um assalto a mão armada. Pedro, por sua vez, não exerce função remunerada regular. Tem extensa ficha 

criminal, sobrevive com pequenos bicos e roubos a mão armada. Um deles sai à noite do trabalho temendo os altos 

índices de violência na cidade em que mora; o outro, é grande colaborador para os índices apontados. É fácil 

perceber que a arma nas mãos de um deles seria um exclusivo meio de defesa, para o outro, um objeto para práticas 

delituosas. 

O disposto a cometer crimes, provavelmente, não se importará de transgredir outra lei penal: adquirirá ilegalmente 

uma arma também. Mas quem gostaria de tê-la como meio de defesa respeita as normas impostas pelo Estado e fica à 

mercê da criminalidade e da ineficaz segurança pública. Entre João e Pedro não é difícil visualizar qual é 

considerado "cidadão de bem" e qual não é. 

Se a opinião pública encabeça, atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar à 

deriva, entre um Estado que não o protege (e não o deixa se defender) e uma criminalidade que cresce de forma 

exponencial. Ainda assim, toda vez que João liga a televisão, ouve ONGs de Direitos Humanos afirmando que os 

presídios estão superlotados; que é preciso desencarcerar; que os apenados sofrem com a opressão do Estado; que 

prisão não resolve, porque não cumpre sua finalidade ressocializadora. 

É evidente que o indivíduo vê-se exausto de "ver prosperar a desonra, de ver crescer a injustiça" e demoniza os 

Direitos Humanos. Não que os Direitos Humanos em si sejam algo negativo, mas as instituições que os representam 

atualmente têm deturpado as suas finalidades. Há que se reconhecer o benefício histórico do movimento, sobretudo 

quando, em tempos sombrios, o Estado se excedia em face do indivíduo. Mas é preciso ponderação. 

Os indivíduos devem deixar de transgredir por princípios morais, mas também por temer as consequências de seus 

atos. Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido. É preciso prevenção, mas também repressão. Por isso, 

a teoria não pode, jamais, desconsiderar a prática. Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto 

com quem é compelido a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade. E talvez o "cidadão de 

bem" não esteja tão errado assim... 

 
Hyago de Souza Otto. Disponível em: https://hyagootto.jusbrasil.com.br/artigos/421032742/o-cidadao-de-bem-os-direitos-

humanos-e-a-opiniao-publica?ref=topic_feed. Acesso em: 29/01/2019. Adaptado. 

 

01. Com o Texto 1, seu autor pretende, principalmente: 

 

A) criticar as instituições que defendem os Direitos Humanos. 

B) questionar a legitimidade da chamada ‘opinião pública’.  

C) apresentar argumentos para defender um ponto de vista. 

D) explicar, com exemplos, o conceito de ‘cidadão de bem’. 

E) esclarecer a diferença entre o cidadão de bem e o marginal. 
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02. Encontramos, no Texto 1, a defesa de que 

 

A) não há, de fato, muita diferença entre o cidadão de bem e o marginal. 

B) o Estado deve atuar de modo mais repressivo no combate ao crime.  

C) somente a educação é capaz de evitar a prática criminosa reiterada. 

D) todos os cidadãos de bem respeitam as normas impostas pelo Estado. 

E) a opinião pública não deveria encabeçar um movimento tão punitivista. 

 

 

03. Acerca de elementos relacionadores presentes no Texto 1, analise as afirmações abaixo. 

 

1. A expressão destacada no trecho “O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo 

dos fatos. Em outras palavras, quantidade não é qualidade.” (1º §), indica que o autor pretendeu fazer uma 

reformulação em seu discurso, para deixar as ideias mais claras para seu interlocutor.  

2. No trecho: “Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado "cidadão de bem", questionando a 

diferenciação desse com relação ao marginal.” (3º §), o leitor deve compreender que o termo destacado faz 

referência à expressão “cidadão de bem”. 

3. Releia: “Não há traços físicos de pessoas tendentes ao cometimento de delitos. Ademais, qualquer indivíduo 

está sujeito ao cometimento de práticas delituosas” (3º §). Com o termo em destaque, o autor sinaliza sua 

intenção de acrescentar novas informações ao seu texto.  

4. No trecho: “Se a opinião pública encabeça, atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se 

cansou de ficar à deriva, entre um Estado que não o protege [...]” (7º §), o referente do pronome destacado, 

embora não explícito, pode ser recuperado pelo leitor, que relaciona esse pronome a “indivíduo”, “cidadão”, 

contidos na ideia de “opinião pública”.   

 

Estão CORRETAS: 

 

A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1, 2 e 4, apenas. C) 1, 3 e 4, apenas. D) 2, 3 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

04. Considerando a propriedade textual da coerência, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No trecho: “Pedro, por sua vez, não exerce função remunerada regular . Tem extensa ficha criminal, sobrevive com 

pequenos bicos e roubos a mão armada.” (5º §), a elipse dos sujeitos das formas verbais destacadas não prejudica a 

coerência do enunciado, pois esses sujeitos são claramente recuperados pelo leitor do texto. 

B) A coerência do Texto 1 é localmente prejudicada com a elaboração do 5º parágrafo, em que o autor apresenta ao leitor os 

casos de João e Pedro, mas não fornece informações suficientes sobre esses personagens, para que o leitor compreenda de 

quem se tratam.  

C) No trecho: “O disposto a cometer crimes, provavelmente, não se importará de transgredir outra lei penal: adquirirá 

ilegalmente uma arma também.” (6º §), verifica-se incompletude de informações e incoerência, pois o autor não revela 

ao leitor a que ‘outra lei’ está fazendo referência.   

D) Para garantir a coerência do trecho: “Não que os Direitos Humanos em si sejam algo negativo, mas as instituições que os 

representam atualmente têm deturpado as suas finalidades.” (8º §), o leitor deve compreender o segmento destacado 

como “as finalidades das instituições que os representam”.  

E) A incoerência do trecho: “Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido.” (9º §) se dá porque o autor não 

esclarece para o leitor de qual desvio se trata, o que gera certa dificuldade na compreensão textual.  

 

 

05. Assinale a alternativa em que há equivalência semântica entre os termos destacados nos enunciados e aqueles 

termos que se apresentam entre parênteses.  

 

A) É comum que a opinião pública adote (rechace), conforme o quadro social, determinados posicionamentos que 

predominam nos populares. 

B) No entanto, desde os primórdios, a intelectualidade (cognição) gosta de nadar contra a maré. 

C) Isso não significa, todavia, que adotar posições antagônicas à opinião pública o tornará um descobridor, um visionário 

(reacionário). 

D) Não há traços físicos de pessoas tendentes (renitentes) ao cometimento de delitos. 

E) Se a opinião pública encabeça (lidera), atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar 

à deriva. 
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06. Acerca dos processos de coordenação e subordinação, analise as proposições a seguir. 

 

1. No trecho: “É evidente que o discurso não é sempre correto.”, uma oração subordinada desempenha a função de 

sujeito da expressão “é evidente”, introdutora do enunciado. 

2. No trecho: “antes de Galileu Galilei, a opinião pública acreditava que a Terra era plana;”, o complemento da 

forma verbal destacada está organizado na forma de uma oração subordinada.  

3. A oração coordenada colocada no final do trecho: “Há que se reconhecer o benefício histórico do movimento, 

sobretudo quando, em tempos sombrios, o Estado se excedia em face do indivíduo. Mas é preciso ponderação.” 

realça a oposição que o autor pretende estabelecer entre as ideias apresentadas.   

4. No trecho: “Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido.”, o autor emprega a coordenação para 

interligar as duas orações que compõem o enunciado.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1, 2 e 4, apenas. C) 1, 3 e 4, apenas. D) 2, 3 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

07. Releia o seguinte trecho do Texto 1: “O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos 

fatos.”.  

O segmento em destaque desempenha no enunciado uma função: 

 

A) adverbial. B) interjetiva. C) substantiva. D) adjetiva. E) pronominal. 

 

 

08. Observe o cumprimento das regras de regência no trecho: “Atacar a opinião pública sem analisar a sua 

perspectiva é injusto com quem é compelido a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade.” 

Assinale a alternativa em que as regras de regência foram igualmente cumpridas.  

 

A) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem se vê obrigado de seguir os padrões morais e 

legais impostos pela vida em sociedade. 

B) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem opta por seguir os padrões morais e legais 

impostos pela vida em sociedade. 

C) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem decide a seguir os padrões morais e legais 

impostos pela vida em sociedade. 

D) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem prefere a seguir os padrões morais e legais 

impostos pela vida em sociedade. 

E) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem se submete em seguir os padrões morais e 

legais impostos pela vida em sociedade. 

 

 

TEXTO 2 

 
Disponível em: http://www.metalurgicoscaxias.com.br/sou-da-paz-lanca-hoje-campanha-contra-liberacao-de-armas. Acesso em: 20/01/2019. 

 

09. O Texto 2 tem a finalidade principal de levar o leitor a refletir sobre: 

 

A) a defesa da saúde pública. 

B) os perigos da automedicação. D) o armamento da população civil. 

C) o despreparo dos médicos cirurgiões. E) a necessidade de mais segurança nos hospitais.  

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYj_rv0pLgAhUuDrkGHbFZCJoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.metalurgicoscaxias.com.br/sou-da-paz-lanca-hoje-campanha-contra-liberacao-de-armas/&psig=AOvVaw2u4qXEd6qoEIkBN7hNy2CN&ust=1548839378994682
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10. O Texto 2 tem como público-alvo: 

 

A) os profissionais da saúde. 

B) os policiais militares. D) os médicos cirurgiões. 

C) os cidadãos comuns. E) os membros do Congresso Nacional. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. Entre 100 pessoas entrevistadas para uma vaga de estágio, constatou-se que dentre estas, 70 são fluentes em inglês, 

45, fluentes em língua francesa, e 50, em língua alemã; 25 são fluentes tanto em inglês quanto em francês; 5 tanto em 

alemão quanto em francês, e 45, em inglês e em alemão. Com base nesses dados, é CORRETO afirmar que 
 
A) todas as entrevistadas são fluentes em alguma dessas três línguas (inglês, francês ou alemão). 

B) nenhuma entrevistada é fluente em alguma dessas três línguas (inglês, francês ou alemão). 

C) a quantidade de entrevistadas que não é fluente em nenhuma ou que é fluente em todas as três línguas é menor ou igual a 15 

pessoas. 

D) a quantidade de entrevistadas que não é fluente em nenhuma ou que é fluente em todas as três línguas é maior que 15 

pessoas. 

E) se a entrevistada for fluente em inglês, ela será fluente em todas as três línguas. 

 

 

12. Uma torneira defeituosa é tal que a quantidade de gotas pingando por vazamento dobra a cada dia. Se a torneira 

vaza uma gota no primeiro dia, 2 gotas no segundo dia, 4 gotas no terceiro dia e assim por diante, sabendo que um 

litro d’água possui, em média, 16.384 gotas, em quanto tempo a torneira terá vazado uma caixa d’água de 512 

litros? 
 
A) Mais de 20 dias 

B) Menos de 10 dias D) Não menos que um ano 

C) Não menos que um mês E) Em exatamente 10 dias 

 

 

13. De uma estação rodoviária, parte um ônibus para a cidade A, a cada 10 dias; um ônibus para a cidade B a cada 12 

dias, e um ônibus para a cidade C a cada 7 dias. Se hoje todos os ônibus saíram juntos, em quantos dias, teremos 

novamente os três saindo no mesmo dia da estação? 

 

A) 120 B) 240 C) 360 D) 420 E) 840 

 

 

14. Dado um conjunto A, representa-se por P(A) o conjunto formado por todos os subconjuntos de A – o chamado 

conjunto das partes que também costuma ser representado por 2A.  

Se A = {,{},1,{1}}, qual das alternativas seguintes NÃO é elemento de P(A)? 

 

A)  B) {,1} C) {1,{ ,1}} D) {,{}} E) {1,{1}} 

 

 

15. Em uma Progressão Geométrica na qual o 3º termo é 9 e o 7º termo é 33, a soma dos 10 primeiros termos é 
 
A) maior que 200. 

B) menor que 100. D) uma potência de 2. 

C) maior que 100, mas estritamente menor que 200. E) um múltiplo de 7. 

 

 

16. Considere as seguintes afirmações: 
 

A)  Se eu estudar, então não sou reprovado. 

B)  Ou eu jogo, ou eu estudo. 

C)  Eu fui reprovado. 
 
Nessas condições, é possível concluir logicamente que 

 

A) eu joguei. 

B) eu estudei. D) eu nem joguei nem estudei. 

C) eu estudei e também joguei. E) eu estudei, mas não joguei. 
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17. Em cada lançamento em um jogo de dardos, um jogador em particular acerta, consistentemente e de forma 

aleatória, uma a cada seis vezes, o alvo. Quantos dardos no mínimo esse jogador tem de lançar, para que tenha 

chance igual ou maior que 50% de acertar o alvo alguma vez nesses lançamentos? 

 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

 

 

18. Dois números reais tais que seu produto é igual a 24, e o quadrado de sua soma é igual a 98. Nessas condições, é 

CORRETO afirmar que 

 

A) somente um desses números é um número inteiro. 

B) ambos os números são números inteiros. 

C) o quadrado da subtração desses números é par. 

D) o quadrado da subtração desses números é ímpar. 

E) a soma desses números é um número inteiro. 

 

 

19. Em uma escola, há uma e somente uma turma de cada uma das séries do ensino fundamental (1º ao 9º ano). Em 

cada turma, temos 40 ou mais alunos. Todos os alunos dessas turmas – e apenas dessas turmas - estão no pátio.  

Qual o número mínimo de alunos que, escolhidos aleatoriamente, garante a escolha de, pelo menos, 4 alunos de uma 

mesma turma? 

 

A) 22 alunos sorteados 

B) 25 alunos sorteados 

C) 27 alunos sorteados 

D) 28 alunos sorteados 

E) 37 alunos sorteados 

 

 

20. A união de 4 conjuntos que podem ou não ter elementos em comum na qual cada conjunto possui, ao menos, 10 

elementos é tal que 

 

A) sua união possui, ao menos, 40 elementos distintos. 

B) sua intersecção possui, ao menos, 5 elementos distintos. 

C) se dois deles não possuem elementos em comum, a união de todos possui, ao menos, 40 elementos distintos. 

D) se três deles não possuem elementos em comum, a união de todos possui, ao menos, 40 elementos distintos. 

E) se não há elementos em comum em nenhum par de conjuntos distintos, então a união deles possui, ao menos, 40 elementos 

distintos. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Os processos patológicos básicos aparecem clinicamente, com variadas alterações morfológicas, na pele ou mucosa 

bucal, e são denominados lesões fundamentais ou elementares.  

Em relação ao assunto, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Os Nódulos são elevações do epitélio, contendo líquido no seu interior e considerados como tal, quando as lesões 

não ultrapassam 3 mm no seu maior diâmetro. 

(   )  A Placa é uma modificação da coloração normal da mucosa bucal, sem que ocorra elevação ou depressão tecidual. 

(   )  A Erosão representa perda parcial do epitélio sem exposição do tecido conjuntivo subjacente.  

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V 

B) F-F-F 

C) V-V-F 

D) V-F-F 

E) F-F-V 
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22. Ainda em relação às lesões fundamentais, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Como exemplos de placa em mucosa, tem-se a pigmentação melânica e o melanoma. 

(   )  A candidíase pseudomembranosa é um exemplo de lesão do tipo Mancha. 

(   )  Os grânulos de Fordyce são exemplos de lesão do tipo Nódulo. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V B) F-F-F C) V-V-F D) V-F-F E) F-F-V 

 

 

23. Consiste em uma alteração comum da mucosa jugal, mais provavelmente associada à pressão, irritação por fricção 

ou trauma por sucção da mucosa entre as superfícies vestibulares dos dentes.  

Essa definição está relacionada à seguinte alteração: 

 

A) Grânulos de Fordyce. 

B) Glossite Romboide Mediana. D) Linha Alba. 

C) Leucoplasia. E) Varizes Linguais. 

 

 

24. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma lesão proliferativa do tipo Não-Neoplásica. 

 

A) Lipoma 

B) Lesão Periférica de Células Gigantes D) Hiperplasia Fibrosa Inflamatória 

C) Granuloma Piogênico E) Neuroma Traumático 

 

 

25. Os exames complementares fornecem informações necessárias para auxiliar na conclusão do diagnóstico de uma 

determinada alteração ou patologia e devem ser empregados como complemento ao exame clínico.  

Em relação à Citologia Esfoliativa (CE), analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Indicada para pacientes em controle (proservação) de tratamento para câncer bucal. 

(   )  Apresenta uma alta especificidade. 

(   )  Como uma importante limitação, a CE evidencia apenas lesões superficiais. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V 

B) F-F-F 

C) V-V-F 

D) V-F-F 

E) F-F-V 

 

 

26. Em relação aos exames complementares laboratoriais, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F 

nas Falsas. 

 

(   )  Os monócitos, que representam cerca de 7% dos leucócitos, aumentam em caso de doenças infecciosas crônicas ou 

de inflamações.  

(   )  Segmentados elevados no leucograma geralmente indicam a presença de uma infecção causada por bactérias ou 

fungos. Contudo, o aumento do número de segmentados no hemograma completo também pode ter como causa 

inflamações, tumores, hemorragias, uso de certos medicamentos, entre outros. 

(   )  O aumento de eosinófilos ocorre em pessoas alérgicas, asmáticas ou em casos de infecção intestinal por parasitas. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V 

B) F-F-F 

C) V-V-F 

D) V-F-F 

E) F-F-V 
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27. Ao solicitar os exames de rotina para um paciente adulto (50 anos) que será submetido a uma exodontia, o 

Cirurgião-Dentista recebeu o resultado do hemograma abaixo: 

 

Parâmetro Resultado Valor de referência 

(média) 

Série Vermelha 

Glóbulos vermelhos (*106 /µL) 4,13 3,9 – 5,0 

Hemoglobina (g/dL)  9,5 13,0 - 15,9 

Hematócrito (%) 32,1 39,0 - 45,0 

Volume corpuscular médio (fl)  82,7 80 - 100 

Hb corpuscular média (pg)  25,4 28 – 32 

RDW (%) 15,7 11,6 – 14,9 

Série branca 

Leucócitos totais (/µL)  3.900 3.900 – 11.100 

Segmentados (/µL)  1.680 1.500 – 7.400 

Linfócitos (/µL)  1.750 1.000 – 3.500 

Monócitos (/µL)  210 210 – 920 

Eosinófilos (/µL)  20 20 – 670 

Basófilos (/µL)  70 0 – 130 

Bastonetes (%)  - Até 6% 

Plaquetas (*10³ /µL)  191 150 – 400 

Reticulócitos   

Porcentagem (%) 0,5 0,5 – 2,5 

Valores absolutos (*106 /µL)  20 22 - 139 

Análise microscópica do esfregaço 

Série vermelha  Microcitose e hipocromia discretas 

Série branca  Sem anormalidades morfológicas 

Série plaquetária  Sem anormalidades morfológicas 

 

Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O paciente apresenta uma infecção fúngica. Verificar a condição da mucosa bucal antes da cirurgia. 

B) O paciente não apresenta alterações que justifiquem o cancelamento da cirurgia. 

C) O paciente apresenta um quadro de anemia. 

D) Os basófilos estão no limite mínimo. Nesse caso, a cirurgia deverá ser postergada. 

E) O paciente apresenta uma Infeção aguda viral. 

 

 

28. O uso de diferentes técnicas radiográficas no dia a dia do cirurgião-dentista facilita a formulação do diagnóstico, do 

plano de tratamento e dos procedimentos.  

Sobre as técnicas radiológicas intraorias, analise as assertivas abaixo: 

 

I.  O número ideal de radiografias para um paciente adulto é 14 para uma boca normal e 10 para uma boca sem 

dentes. 

II.  A técnica radiográfica ideal para a visualização de lesão de cárie interproximal é a periapical. 

III.  O alongamento dos dentes e das estruturas circundantes resulta da subangulação do feixe de raio-X. Quando o 

alongamento ocorre usando a técnica de paralelismo, a angulação do feixe de raio-X é menor que o plano de eixo 

longo dos dentes.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) I e III, apenas. E) I, II e III. 
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29. Em relação ao uso do Diaminofluoreto de Prata (DFP), analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F 

nas Falsas. 

 

(   )  Apesar da presença do flúor no DFP, a prata possui uma excelente ação antimicrobiana. 

(   )  É indicado o uso do DFP, mesmo em dentes sem lesão cariosa. 

(   )  A Técnica Restauradora Atraumática (ART) apresenta, de acordo com a literatura, melhor efeito no impedimento 

da progressão de cárie, quando comparada ao DFP. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V B) F-F-F C) V-V-F D) V-F-F E) F-F-V 

 

 

30. Sobre a cárie dentária, analise as assertivas abaixo: 

 

I.  A Cárie dentária tem sido, historicamente, associada ao consumo de carboidratos. No entanto, a introdução dos 

açúcares processados aumentou muito a sua incidência.  

II.  Os baixos níveis ou ausência de contagem dos Streptococos mutans demonstram ser um melhor preditor de saúde 

bucal do que altos níveis de Streptococos mutans serem preditores de cárie no futuro. 

III.  Estudos têm destacado a importância da Argenina presente na saliva como inibidor da produção ácida no biofilme 

dental. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

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

 

 

31. Em relação à avulsão dentária, analise as assertivas abaixo e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas. 

 

(   )  Dente fora do alvéolo e trazido seco por mais de 60 minutos deverá ser tratado endodonticamente (Pulpectomia, 

preparo biomecânico e colocação de HCa) antes do seu reimplante. 

(   )  Quando o dente permanece fora do alvéolo por muito tempo, além da pulpectomia e colocação do HCa, deverá 

permanecer em solução de hipoclorito de sódio (5 minutos) e, após enxague, ficar imerso em solução de fluoreto 

de sódio a 2% por 20 minutos antes da sua reimplantação.  

(   )  Dentes decíduos avulsionados não devem ser reimplantados. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V B) F-F-F C) V-V-F D) V-F-F E) F-F-V 

 

 

32. Em relação ao tratamento odontológico de pacientes soropositivos para HIV, analise as assertivas abaixo e coloque 

V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  A candidíase oral é um marcador clínico precoce de imunodepressão grave e foi associada ao subsequente 

desenvolvimento de pneumonia por Pneumocystis jiroveci. Diarreia crônica e febre de origem indeterminada bem 

como a leucoplasia oral pilosa também são preditores de evolução para AIDS. 

(   )  Formas leves ou moderadas da candidíase orofaríngea podem ser tratadas com fluconazol 100mg/dia por 7-14 

dias. 

(   )  Deve ser indicada para os casos de candidíase esofágica a profilaxia secundária com Aciclovir 400mg 2x/ dia. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V B) F-F-F C) V-V-F D) V-F-F E) F-F-V 

 

 

33. A conservação da saúde bucal é de fundamental importância no cuidado dos pacientes portadores de diabetes 

mellitus (DM).  

Em relação ao assunto, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  A presença de infecções, como a doença periodontal, leva ao estímulo da resposta inflamatória, que aumenta a 

resistência dos tecidos à insulina, o que provoca a piora do controle glicêmico.  
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(   )  Há uma maior incidência de defeitos hipoplásicos no esmalte, assim como alteração na formação e erupção 

dentária devido a efeitos da hiperglicemia ocorrida em etapas do desenvolvimento dentário de crianças e de 

adolescentes com DM tipo 1. 

(   )  A epinefrina, vasoconstritor comumente associado à lidocaína, tem ação análoga à insulina, sendo considerada 

hipoglicemiante. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V B) F-F-F C) V-V-F D) V-F-F E) F-F-V 

 

 

34. De acordo com a publicação “A saúde bucal no Sistema Único de Saúde” do Ministério da Saúde (2018), o controle 

da doença-cárie por métodos não invasivos é amparado no uso de fluoretos e na aplicação de selantes de fóssulas e 

fissuras. Em relação ao assunto, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Encontra-se na literatura o relato de que a aplicação de selante não é mais custo-efetiva que os vernizes fluoretados 

na redução de cárie de superfície oclusal, embora permaneça por mais tempo no dente. 

(   )  O selamento é um procedimento recomendado para prevenir a cárie apenas da superfície oclusal de molares 

permanentes, cuja eficácia é evidente em indivíduos com alto risco de cárie. 

(   )  Os selantes são eficazes na prevenção de cárie e podem prevenir a progressão de lesões de cárie não cavitadas 

precoces em crianças, adolescentes e adultos jovens. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V B) F-F-F C) V-V-F D) V-F-F E) F-F-V 

 

 

35. Em relação aos protocolos de referência (UBS/CEO), analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F 

nas Falsas. 

 

(   )  Na Atenção Básica (AB), deverão ser realizados todos os procedimentos clínicos e cirúrgicos básicos, como 

exodontias simples, exodontias de restos radiculares, exodontias múltiplas de baixa complexidade, cirurgias pré-

reabilitadoras básicas, biópsias incisionais simples, drenagem de abscessos localizados, curetagem de pequenas 

lesões císticas ou granulomatosas, entre outros procedimentos básicos da atuação profissional.  

(   )  Os casos de Disfagia inexplicada, com duração superior a três semanas deverão ser indicados para o 

Estomatologista do CEO de referência. 

(   )  A manutenção do tratamento periodontal, em princípio, fica sob a responsabilidade do CEO. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V B) F-F-F C) V-V-F D) V-F-F E) F-V-V 

 

 

36. Ainda sobre os protocolos de referência (UBS/CEO), analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F 

nas Falsas. 

 

(   )  Na AB, deverão ser atendidos todos os pacientes com necessidades especiais de baixa complexidade e que 

respondam ao manejo comportamental. Não devem ser referenciados para os CEOs pacientes com limitações 

motoras, deficientes visuais, auditivos e de fala, gestantes de baixo risco, bebês e crianças, diabéticos e cardiopatas 

compensados, defeitos congênitos ambientais, cujas limitações físicas e metabólicas não sejam impeditivas para 

atendimento nas UBS. 

(   )  Não devem ser encaminhados casos com presença de dentes com extrusão ou com necessidade de coroas fixas 

para apoio da PPR.  

(   )  O processo educativo é primordial na atenção integral em saúde. Nesse sentido, o CEO, também, deve propiciar 

atividades educativas para grupos e indivíduos. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V B) F-F-F C) V-V-F D) V-F-F E) F-V-V 
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37. Em relação aos exames de imagem no SUS, analise as assertivas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  O encaminhamento para a realização de tomadas radiográficas, a partir da AB, deve ser realizado sempre que 

houver suspeita de envolvimento dos ossos maxilares, nos casos de deformação dos arcos dentários ou facial, ou 

para estabelecer o diagnóstico de condição pulpar, periapical e periodontal.  

(   )  A tomografia computadorizada de feixe cônico oferece boa diferenciação de tecidos moles. Assim, nos casos em 

que se necessita de avaliação da extensão de lesões em tecidos moles, como nos casos de câncer de cabeça e 

pescoço, não é necessária a indicação da tomografia computadorizada de feixe em leque ou espiral. 

(   )  A radiografia panorâmica está sujeita à distorção geométrica considerável e tem resolução espacial relativamente 

baixa em comparação com radiografias intraorais. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V B) F-F-F C) V-V-F D) V-F-V E) F-V-V 

 

 

Responda as questões de 38 a 40 de acordo com a legenda a seguir: 

 

(A) Apenas as afirmativas A e C estão corretas. 

(B) Apenas as afirmativas B e C estão corretas. 

(C) Apenas a afirmativa B está correta. 

(D) Todas as afirmativas estão corretas. 

(E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

38. Em relação ao SUS, analise as afirmativas abaixo: 

 

A) Universalização e Integralidade são princípios organizativos do SUS. 

B) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em 1991. 

C) O artigo 200, da Constituição Federal de 1988, em seu inciso III, atribui ao SUS a competência de ordenar a formação na 

área da Saúde. 

 

 

39. Em relação ao SUS e à ESF, analise as afirmativas abaixo:  

 

A) O movimento em direção ao território é um desafio para a Odontologia na ESF, principalmente por causa da mentalidade da 

população, que acredita que o lócus de trabalho dos profissionais da Equipe de Saúde Bucal, em especial do cirurgião-

dentista, é o consultório odontológico. 

B) Ao apresentar, como característica, uma enorme capilaridade, a estratégia de saúde da família é socialmente sensível, 

porque coloca frente a frente profissionais e realidade. São espaços pedagógicos em que a prática é o objeto das ações e 

onde muitas situações falam por si, permitindo às equipes um aprendizado e uma compreensão absolutamente reais e novos 

cada vez que ocorrem. 

C) As práticas em Saúde Bucal na Atenção Primária à Saúde devem ser pautadas pelas observações sobre o território de 

abrangência, pelas características socioeconômicas e biológicas dos núcleos familiares e pelo modo como elas impactam o 

processo saúde-doença bucal. 

 

 

40. A Atenção Domiciliar tem se expandido progressivamente no Brasil, principalmente devido às características 

específicas da modalidade, que possibilitam a articulação de vários pontos da rede, otimiza o uso de leitos e recursos 

hospitalares, amplia o acesso ao leito e ao lar, além de representar uma solução para a sobrecarga das portas de 

Urgência.  

Sobre isso, analise as assertivas abaixo: 

 

A) Nos casos em que o paciente precisa ser visitado semanalmente ou mais, ele poderá ser acompanhado por equipes 

específicas de Atenção Domiciliar, como as que fazem parte do Programa Melhor em Casa. 

B) Outros profissionais poderão compor as equipes de apoio, inclusive o Cirurgião-Dentista. Cada equipe poderá atender, em 

média, 60 pacientes simultaneamente. 

C) O programa de Atenção Domiciliar adota as evidências científicas que apontam que o bem-estar, carinho e atenção familiar, 

aliados à adequada assistência em saúde, são elementos importantes para a recuperação de doenças. 
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