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1. Criado em 1990, o SUS foi concebido para garantir 
acesso universal à população brasileira, mas, sofrendo 
de um crônico subfinanciamento associado a pouca 
eficiência no gasto público, ainda está abaixo da 
expectativa das quase 160 milhões de pessoas que 
dependem exclusivamente da rede pública para cuidar 
de sua saúde. Repetidas pesquisas de opinião apontam 
a saúde como principal problema a ser enfrentado 
pelos governantes. Apesar deste cenário, os números 
do SUS impressionam: são 4,1 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais realizados anualmente, 
11,5 milhões de internações hospitalares e 530 milhões 
de consultas médicas, de acordo com informações 
oficiais de janeiro de 2018. O SUS possui ainda 
programas de excelência reconhecidos mundialmente 
nas áreas de imunização, tratamento de HIV/aids e 
transplantes. 

 

Leia as assertivas a seguir: 

I. O SUS realiza anualmente 11,5 milhões de 
atendimentos ambulatoriais. 

II. O SUS foi criado em 1990 e desde então já realizou 
cerca de 500 milhões de consultas médicas. 

III. O SUS realiza por volta de 4,1 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais por ano. 

IV. Criado em 1990, o SUS realiza, todo ano, por volta 
de 500 milhões de consultas. 

Assinale a alternativa correta, de acordo com as 
informações do texto: 

a) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Somente a assertiva IV está correta.  
c) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
d) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 

 
2. Pensando no conceito de homonímia, assinale a 

alternativa que preencha corretamente os espaços 
numerados. 
I. Do lado de fora da casa eu podia ver uma (1) era, 

que foi plantada por meus avós. 
II. Para começar a (2) concertar a mesa, o marceneiro 

trouxe suas ferramentas. 
III. No momento da colheita, os cortadores (3) cegaram 

os talos já secos. 
IV. Em sua pequena (4) cela, o prisioneiro não se sentia 

bem. 

Pensando no conceito de homonímia, qual alternativa 
se aplica? 

a) Assertivas II e IV estão incorretas e assertivas I e III 
estão corretas. 

b) Assertivas I, II e III estão incorretas e assertiva IV 
está correta. 

c) Assertivas I, III e IV estão incorretas e assertiva II 
está correta. 

d) Assertivas I e II estão incorretas e assertivas III e IV 
estão corretas. 
 
 
 
 
 
 

3. Se, na atualidade, o SUS enfrenta dificuldades para 
garantir acesso universal e integral aos serviços de 
saúde por insuficiência do financiamento, maiores 
estrangulamentos são esperados em um cenário de 
menor disponibilidade de recursos per capita, o que 
contribuiria para uma dificuldade ainda maior que a 
atual para a efetivação do direito à saúde no país. Aqui 
é importante esclarecer que os termos universal e 
integral não se traduzem em “tudo para todos”. O direito 
à saúde no Brasil deve ser garantido por meio de 
políticas econômicas e sociais e a integralidade está 
relacionada aos cuidados nos três níveis de 
complexidade do SUS, incluindo ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde.  
A solução proposta recentemente para diminuir a 
demanda no SUS, qual seja, de ofertar planos privados 
de saúde, baratos e de baixa cobertura assistencial, 
tampouco resolveria a questão do acesso integral a 
bens e serviços de saúde, uma vez que o SUS 
continuaria a ser demandado para serviços mais 
onerosos, ou seja, os de média e alta complexidade e o 
acesso a medicamentos, a exemplo do que já ocorre 
para a parcela da população que tem acesso a planos 
privados com cobertura regulada pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). Na hipótese de os 
planos ofertarem menor cobertura assistencial, esperar-
se-ia aumento da demanda no SUS para esses 
serviços e medicamentos. No âmbito do sistema de 
proteção social brasileiro, o SUS é reconhecido como 
um grande propulsor da inclusão social e um dos 
maiores sistemas de saúde do mundo (Pierantoni, 
2008). 

 

Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com o 
texto: 

a) O direito à saúde no Brasil através do SUS, que é 
um dos maiores sistemas de saúde do mundo, está 
longe de atender adequadamente toda a população, 
e uma proposta seria diminuir os atendimentos mais 
custosos, passando-os à atenção regulada pela 
ANS. 

b) Sabe-se que nem todos têm acesso à saúde por 
falta de políticas públicas adequadas, de forma que 
uma maneira de que todos possam receber 
tratamento médico e hospitalar igualitário será 
implementar um tipo de atendimento de baixo custo, 
que deverá responder ao SUS. 

c) Com a redução de financiamento por pessoa na 
área da saúde, espera-se que as agências privadas 
tenham um espaço mais amplo na oferta de atenção 
que, hoje, é mais dispendiosa para o sistema, como 
cirurgias de alta complexidade e outras formas que 
não estão disponíveis no sistema integral de saúde.  

d) Para enfrentar as dificuldades financeiras do 
Sistema Único de Saúde (SUS), surge uma proposta 
de solução, que seria a redução da procura pelos 
serviços do sistema, através do incentivo à oferta de 
uma atenção de baixo custo pela iniciativa privada. 
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4. Após a aprovação da emenda que limita os gastos 
públicos, decidiu-se que a saúde terá tratamento 
diferenciado, mas este ponto tem gerando embates 
entre governistas e oposição desde que foi lançado o 
projeto de emenda constitucional. Para 2017, a saúde 
terá 15% da Receita Corrente Líquida, que é o 
somatório arrecadado pelo governo federal, deduzido 
das transferências obrigatórias previstas na 
Constituição. A partir de 2018, a área passará a seguir 
o critério da inflação (IPCA). 

 
O período acima poderia ser reescrito da seguinte 
maneira: 

a) Para que a saúde receba os 15% da receita da 
União, como rege a Constituição, o governo federal 
terá que entrar em acordo com os parlamentares 
para que eles aceitem e aprovem a emenda que 
limita os gastos públicos.  

b) A área da saúde receberá 15% da receita líquida da 
União, menos o valor da contribuição provisória 
sobre movimentação financeira, apesar dos 
parlamentares ainda não terem entrado em acordo 
sobre o texto da emenda. 

c) Embora o texto da emenda ainda não tenha sido 
sancionado pelo governo federal, 5% da receita total 
do governo deverá ser destinada à saúde, sendo 
que este valor será corrigido pelo IPCA, a despeito 
da Constituição. 

d) Apesar de aprovada a emenda que limita os gastos 
públicos, parlamentares ainda não entraram em 
acordo sobre a saúde. Entretanto, de acordo com o 
texto, o valor será de 15% do montante captado pela 
União, após abatimento das cessões que reza a 
Constituição. 

 
5. Quanto à flexão verbal, assinale a alternativa que está 

correta: 
a) Se nós nos atermos às instruções, tudo sairá bem. 
b) Tendo intervido no momento do atendimento, ele 

sentiu-se recompensado pelo sorriso do pai. 
c) As famílias reouveram todos os pertences que 

acreditavam terem sido levados pela enchente. 
d) Quando você ver o diretor, diga-lhe que mandei 

lembranças. 
 

6. Leia as assertivas abaixo: 
I. O documento foi deferido pela magistrada, depois de 

verificarem que não diferia do original. 
II. Depois de analisar o vultuoso rosto do paciente, o 

médico viu a vultosa quantia que ele levava no 
bolso. 

III. Apesar da sede, os alunos não cederam ao 
cansaço. 

IV. Após prescrever o medicamento, a médica viu que a 
portaria tinha como objetivo proscrevê-lo do 
programa. 

Usando o conceito de paronímia, assinale a alternativa 
correta: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 

7. Segundo relatório do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, do Ministério da Economia, a redução do 
financiamento do SUS afetará mais intensamente os 
grupos sociais mais vulneráveis. Em todas as 
sociedades as situações de risco, os comportamentos 
relacionados à saúde e a situação de saúde de cada 
indivíduo tendem a variar entre os grupos sociais. As 
desigualdades no estado de saúde estão muito 
associadas à organização social, tendendo a espelhar o 
grau de iniquidade em cada sociedade. No Brasil, pode-
se esperar efeito negativo da redução do financiamento 
público sobre a população mais pobre, que tem menos 
recursos para requerer, ainda que judicialmente, o 
acesso a bens e serviços de saúde. Pode-se esperar, 
ainda, maiores dificuldades de acesso, principalmente 
nos estados mais pobres, que mais dependem das 
transferências federais para financiamento da saúde. 
Também não se pode deixar de mencionar a provável 
repercussão sobre os programas preventivos. A 
pressão da demanda dificulta o corte de despesas nos 
serviços de urgência e emergência e pronto 
atendimento. Em uma situação de restrição 
orçamentária importante, é provável que as ações e 
serviços de prevenção e promoção à saúde sejam mais 
afetados, o que não é uma boa escolha em saúde 
pública. É muito mais barato promover e prevenir do 
que tratar pacientes crônicos, cujos agravos poderiam 
ter sido evitados. 

 
Leia as assertivas a seguir: 

I. Os recursos da União, embora reduzidos pela atual 
crise financeira, serão suficientes para garantir a 
atenção de qualidade à população de menor renda, 
uma vez que se entenda o prejuízo que a redução 
poderia causar a longo prazo. 

II. A melhor forma do governo garantir que se melhore 
a atenção na área da saúde é não reduzir o repasse 
de verbas, que afetaria principalmente os menos 
favorecidos, e incentivar ações preventivas para 
reduzir custos futuros nessa área. 

III. Dentro da realidade de redução de recursos para o 
SUS, as soluções se limitam a esperar o repasse 
aos estados e municípios para que possam atender 
adequadamente aos milhões de pessoas que 
dependem desse sistema de atenção à saúde. 

IV. O relatório do Ipea sugere que ações de prevenção 
são mais interessantes em termos econômicos do 
que restrições orçamentárias, uma vez que essas 
restrições poderão causar pioras no atendimento de 
doenças e condições, o que, no final, acabará 
acarretando mais problemas para o Sistema de 
Saúde. 

De acordo com o texto acima, assinale a alternativa 
correta: 

a) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
b) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 
d) Somente as assertivas II e IV estão corretas. 
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8. Outro efeito esperado da redução da parcela federal do 
financiamento do SUS é o de aumento da judicialização 
da saúde. Com o estrangulamento da oferta de bens e 
serviços no SUS, é muito provável que as pessoas 
tentem garantir o acesso por meio da justiça, o que 
contribuiria para um desequilíbrio ainda maior na 
distribuição da oferta de bens e serviços entre os 
grupos sociais, em desfavor da parcela mais vulnerável 
da população. Além disso, com a redução dos recursos, 
ficaria mais difícil ampliar a oferta de serviços em 
localidades desprovidas da infraestrutura adequada, na 
medida em que os recursos seriam destinados 
prioritariamente à manutenção dos serviços existentes. 
Assim, limitar-se-ia a possibilidade de redução das 
desigualdades na oferta de bens e serviços de saúde 
no SUS. 

 
O texto acima afirma que: 
a) Dentro da proposta de que as pessoas têm que 

receber atenção igualitária e justa pelo sistema de 
saúde, formaram-se grupos de diversas camadas 
sociais que lutam judicialmente por receber o 
atendimento adequado, independentemente de sua 
condição financeira. 

b) Muitos usuários do SUS, inconformados com a 
dificuldade contingencial de obter assistência de 
saúde, poderão entrar com demandas legais para 
acessar bens e serviços do sistema, o que poderia 
abrir ainda mais o abismo social, em detrimento da 
população mais carente. 

c) Embora o SUS tenha sido criado e tenha crescido 
para dar uma atenção universal e integral ao povo 
brasileiro, as enormes demandas judiciais por falta 
de atendimento igualitário já superam a quantidade 
de bens e serviços que o sistema oferece. 

d) Por causa da não aceitação de acesso justo e 
igualitário promovida pela falta de recursos federais, 
as instâncias judiciais ficarão sobrecarregadas de 
processos o que, por consequência, prejudicará o 
atendimento da população no Sistema Único de 
Saúde. 

9. Assinale a alternativa que apresenta a frase 
corretamente quanto à flexão verbal e o uso de tempos 
e modos: 
a) Para poder melhorar o atendimento, eles proporam 

que os médicos fossem transferidos para postos 
mais carentes. 

b) Se eu não tivesse pensado nessa proposta, talvez 
não sairemos daqui tão cedo. 

c) Se não tivessem conseguido esse horário na TV, 
não haveriam pessoas suficientes para o 
lançamento. 

d) Ao perceber que o paciente estava bem, ele foi 
assistir o médico na maca ao lado. 

10. Assinale a alternativa que apresenta a flexão verbal 
INCORRETA: 
a) Não quiseram que se mantivessem as ambulâncias 

à disposição do pronto-socorro. 
b) O posto de saúde deveria estar equipado, já faz dois 

meses que esperamos pelo material. 
c) Enquanto não houverem medicamentos suficientes, 

não será possível abrir o ambulatório. 
d) Tomaremos todas as medidas que se fizerem 

necessárias para que o material chegue logo. 

11. Aqui é importante recordar o que afirma a Organização 
Mundial da Saúde sobre a relação entre 
macroeconomia e saúde. Segundo esta instituição, a 
angústia da doença e da morte prematura faz com que 
o controle das doenças seja uma preocupação central 
de todas as sociedades, motivando a inclusão da saúde 
entre os direitos humanos fundamentais, consagrado 
em leis internacionais. Para os indivíduos e famílias, a 
saúde traz a capacidade para o desenvolvimento 
pessoal e a segurança econômica no futuro, sendo a 
base para a produtividade do trabalho, a capacidade de 
aprender na escola e de crescer intelectual, física e 
emocionalmente. Em termos econômicos, a saúde e a 
educação são os dois pilares do capital humano, sendo 
que a boa saúde da população é insumo fundamental 
para a redução da pobreza, o crescimento e o 
desenvolvimento econômico de longo prazo (World 
Health Organization, 2001). 

  
Leia as assertivas abaixo: 

I. De acordo com a OMS, a atenção à saúde das 
populações deve estar classificada como um direito 
humano, pois, ao lado da educação, é um dos 
suportes que ajuda a mitigar a pobreza e 
desenvolver um país. 

II. A OMS afirma que, como o incremento da 
população mundial, a educação tornou-se o principal 
pilar de sustentação do desenvolvimento social e 
econômico de um país, seguido de perto pela 
assistência à saúde. 

III. A falta de recursos para a educação e para a saúde 
acarretam dificuldades de crescimento e de 
estabilidade, pois interferem diretamente na 
capacidade produtiva, na capacidade cognitiva e de 
desenvolvimento da pessoa. 

De acordo com o texto, a(s) única(s) assertiva(s) que 
está (estão) INCORRETA(S) é: 

a) Assertivas I, II e III 
b) Assertivas I e II 
c) Assertivas I e III 
d) Assertiva II. 

 
12. Assinale a oração em que há erro de uso ou colocação 

do pronome da palavra entre aspas: 
a) Embora a atitude dos assistentes pudesse ter sido 

mais pacífica, quem poderia “recriminá-los”? 
b) A encomenda? “Entregarei-a” sem demora, caso o 

clima permita. 
c) Ao despedir deles, não “nos” demos conta de que as 

coisas não andavam bem. 
d) Não estavam preparados para deixar Roma. “Deixá-

la” seria quase morrer! 
 

13. Assinale a alternativa correta em relação à regência 
nominal e/ou regência verbal: 
a) A maioria dos estudantes estava apta a fazer o 

exame. 
b) Este ano estivemos atentos dos conselhos que nos 

deram. 
c) Se ao menos eu soubesse qual ideia você se refere! 
d) Para corroborar com a decisão da diretoria, Marlene 

enviou o relatório. 
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14. Leia o diálogo a seguir: 
- Luiz, (1) _________ os enfermeiros chegaram tão 

molhados? 
- (2) ________vieram (3)_____pé. 
- Perderam o ônibus? 
- Sim, e estavam (4) _______, sem guarda-chuvas. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente os 
espaços vazios, de acordo com as regras de ortografia 
e uso de crase vigentes: 

a) (1) por que – (2) porquê – (3) à – (4) desprevinidos 
b) (1) por que – (2) porque – (3) a – (4) desprevenidos 
c) (1) por quê – (2) porque – (3) à – (4) disprevenidos 
d) (1) porque – (2) por que – (3) a – (4) desprivenidos 

 
15. Leia as frases a seguir: 

- (1) _______ 50 pessoas na sala de espera. 
- Esta cidade fica (2) ______ 90 km do maior rio do 

estado. 
- A palestra durou (3_______ uma hora. 
- O palestrante falou (4) ________ necessidade de 

solidariedade. 

Lembrando-se do conceito de homonímia, assinale a 
alternativa que preenche corretamente os espaços 
numerados: 

a) (1) Há cerca de – (2) a cerca de – (3) cerca de – (4) 
acerca de 

b) (1) Acerca de – (2) cerca de – (3) a cerca de – (4) a 
cerca de 

c) (1) A cerca de – (2) há cerca de – (3) cerca de – (4) 
acerca de 

d) (1) Há cerca de – (2) acerca de – (3) cerca de – (4) a 
cerca de 

 
16. Leia as sentenças a seguir: 

I. Todos os alunos, cujos trabalhos foram muito mal 
escritos, foram punidos. 

II. Todos os alunos cujos trabalhos foram muito mal 
escritos foram punidos. 

Considerando a pontuação das sentenças acima, 
assinale a alternativa correta: 

a) Ambas as sentenças afirmam que apenas os alunos 
que fizeram maus trabalhos foram punidos. 

b) Ambas as sentenças afirmam que todos os alunos 
foram punidos. 

c) Na sentença I se entende que todos os alunos foram 
punidos, enquanto a sentença II afirma que só foram 
punidos os que fizeram maus trabalhos. 

d) Na sentença I se entende que apenas os alunos que 
fizeram maus trabalhos foram punidos, enquanto na 
sentença II se entende que todos os alunos foram 
punidos. 

 
17. Um automóvel percorre em 6 horas uma certa distância 

a velocidade média de 60km/h. Quanto tempo seria 
necessário para percorrer essa mesma distância se a 
velocidade média fosse aumentada em 20 km/h? 
a) 4,5 horas. 
b) 3,5 horas. 
c) 4 horas. 
d) 5 horas. 

 
 
 

18. Um capital de $ 1.500,00 aplicado por três meses no 
regime dos juros compostos a taxa de 2% ao mês, 
resultará no montante de: 
a) $ 1.590,00 
b) $ 1.654,45 
c) $ 1.591,81 
d) $ 1.583,24 

 
19. Qual é a taxa de juros efetiva mensal correspondente a 

taxa de juros de 24% ao ano capitalizado 
mensalmente? Adote juros compostos. 
a) 2% ao mês. 
b) 1,81% ao mês. 
c) 1,75% ao mês. 
d) 2,30 % ao mês. 

 
20. Uma escola possui 420 alunos matriculados. Se a 

razão entre meninos e meninas foi de 9/6, determine o 
número de meninos matriculados. 
a) 283 
b) 252 
c) 224 
d) 273 

 
21. Com relação aos estilos de formatação no Word, é 

INCORRETO afirmar que: 
a) É possível modificar um estilo já existente e 

personalizá-lo para atender às suas necessidades. 
b) Estilos servem para aplicar rapidamente um 

conjunto de opções de formatação de forma 
consistente em todo o documento. 

c) É possível alterar a formatação (como o recuo de 
texto, cor e tamanho da fonte) apenas nos estilos 
aplicados a títulos e listas. 

d) É possível editar um estilo diretamente na galeria de 
Estilos, sem usar o texto no seu documento. 

 
22. "Rede local de computadores, circunscrita aos limites 

internos de uma instituição, na qual são utilizados os 
mesmos programas e protocolos de comunicação 
empregados na Internet". A definição acima se refere a 
um tipo de rede chamada: 
a) Skynet. 
b) Internet. 
c) Subnet. 
d) Intranet. 

 
23. A Microsoft traz em seu site as funções do Excel para 

Office 365, em português. Dentre estas funções estão: 
I. Remove os espaços do texto. 
II. Agrupa vários itens de texto em um único item de 

texto. 
III. Arredonda um número para um número de dígitos 

especificado 

Os nomes das funções listadas em I, II e III são, 
respectivamente e correta: 

a) ARRUMAR(), COMBINAR(), ARREDONDA()  
b) REMOVER(), COMBINAR(), ARRED() 
c) REMOVER(), CONCATENAR(), ARREDONDA() 
d) ARRUMAR(), CONCATENAR(), ARRED() 
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24. Dentre as utilidades dos serviços de cloud storage 
(armazenagem na nuvem), assinale a alternativa 
INCORRETA:  
a) Fazer backup de dados. 
b) Acessar arquivos quando estiver sem acesso à 

internet. 
c) Acessar arquivos quando não se está no local do 

seu computador, como por exemplo fora do 
escritório ou em viagens. 

d) Compartilhar arquivos com os pares. 

25. As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis 
nas organizações. Elas podem ser armazenadas de 
diversas formas. O tipo de backup onde cópias são 
feitas apenas dos arquivos que foram modificados 
desde a última interação é denominado: 
a) Backup diferencial. 
b) Backup incremental. 
c) Backup cumulativo. 
d) Backup completo. 

26. A corrupção está sendo considerada, hoje, um 
fenômeno transnacional, fruto da intensa globalização e 
que precisa ser combatida por todos os países. Nesse 
contexto, a Lei Anticorrupção atendeu a compromissos 
internacionais decorrentes de convenções ratificadas 
pelo Brasil que estabeleceram regras de repressão à 
corrupção internacional. Podemos mencionar três 
marcos internacionais: 
I. Convenção Interamericana contra a Corrupção. 
II. Convenção aprovada pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). 

III. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 
IV. Convenção Esportiva e Cultural contra a Corrupção. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

27. Sobre o atual contexto social brasileiro podemos 
afirmar que: 
a) A baixa qualidade de nossa educação pode ser 

observada sob diversos aspectos, onde o principal 
personagem é o aluno, que vive à margem da 
discriminação social por depender de uma escola 
pública que não satisfaz a necessidade de 
escolarização para sua inserção de forma igualitária 
na sociedade, que cada dia tem se tornado mais 
competitiva. 

b) Salários baixos, conteúdos retrógrados, falta de 
infraestrutura, não são mais dificuldades enfrentadas 
pela educação brasileira, posto que a busca do 
progresso da sociedade prioriza esse aspecto. 

c) A educação está sendo priorizada, pois a cada dia 
estamos evoluindo ainda mais nos nossos valores 
morais, o que pode ser observado no contexto social 
e político. 

d) A realidade das instituições públicas de ensino é 
muito boa, visto que as instituições têm excelentes 
profissionais preparados para professarem o ensino, 
e valorizam o tempo que é dispensado para o 
exercício de sua profissão. 
 

28. Constituem atos lesivos à administração pública, 
nacional ou estrangeira, para os fins da Lei 
Anticorrupção, todos aqueles praticados pelas pessoas 
jurídicas (sociedades empresárias e às sociedades 
simples, personificadas ou não, independentemente da 
forma de organização ou modelo societário adotado, 
bem como a quaisquer fundações, associações de 
entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que 
tenham sede, filial ou representação no território 
brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que 
temporariamente), que atentem contra o patrimônio 
público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 
administração pública ou contra os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 
I. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, 

vantagem indevida a agente público, ou a terceira 
pessoa a ele relacionada. 

II. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou 
de qualquer modo subvencionar a prática dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei. 

III. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa 
física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus 
reais interesses ou a identidade dos beneficiários 
dos atos praticados. 

IV. No tocante a licitações e contratos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas II e IV estão corretas. 

 
29. Atualmente, os principais problemas estão relacionados 

com as práticas agropecuárias predatórias, o 
extrativismo vegetal (atividade madeireira) e a má 
gestão dos resíduos urbanos. Os principais agravantes 
de ordem rural e urbana são: 
I. Perda da biodiversidade em razão do desmatamento 

e das queimadas. 
II. Degradação e esgotamento dos solos por causa das 

técnicas de produção. 
III. Escassez da água pelo mau uso e gerenciamento 

das bacias hidrográficas. 
IV. Contaminação dos corpos hídricos por esgoto 

sanitário. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

 
30. Foi encerrada a votação em 1º turno, no dia 12 de julho 

de 2019, na Câmara dos Deputados: 
a) Da PEC contra Nepotismo na Administração 

Pública. 
b) Da PEC 241, que altera o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo 
Regime Fiscal. 

c) Da Reforma da Previdência. 
d) Da Reforma Trabalhista. 
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31. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes EXCETO: 
a) Descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo. 
b) Participação da comunidade. 
c) Exclusão da participação da comunidade para 

garantia da qualidade dos serviços prestados. 
d) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

32. De acordo com a Lei Federal n° 8080 de 19/09/90 a 
saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros: 
I. Alimentação. 
II. Moradia. 
III. Saneamento básico. 
IV. Educação. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas a assertiva I está correta. 

33. 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 Trienal do 
Ministério do Trabalho. 

IV. Cobertura das ações e serviços de educação a 
serem implementados pelos Municípios, Estados e 
Governo Federal. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

34. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de 
Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de 
garantir o acesso aos cidadãos, o mais próximo 
possível de sua residência, a um conjunto de ações e 
serviços vinculados às seguintes responsabilidades 
mínimas: 
I. Assistência pré-natal, parto e puerpério. 
II. Atendimento de afecções agudas de maior 

incidência. 
III. Acompanhamento de pessoas com doenças 

crônicas de alta prevalência. 
IV. Suprimento / dispensação dos medicamentos da 

Farmácia Básica. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I e III estão corretas. 

35. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 
2017 é INCORRETO afirmar: 
a) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde 

individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde, 
desenvolvida por meio de práticas de cuidado 
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território 
definido, sobre as quais as equipes assumem 
responsabilidade sanitária. 

b) A Atenção Básica será ofertada integralmente e 
gratuitamente a todas as pessoas, baseada em 
idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, 
nacionalidade, orientação sexual, identidade de 
gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, 
escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e 
outras. 

c) A Atenção Básica será ofertada integralmente e 
gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com 
suas necessidades e demandas do território, 
considerando os determinantes e condicionantes de 
saúde. 

d) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia 
prioritária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica. 

 
36. Nos processos de destruição tecidual inflamatória da 

doença periodontal, os neutrófilos liberam o ácido 
__________ que é metabolizado pelo organismo 
produzindo prostaglandinas.  
a) Hialurônico. 
b) Fosfórico. 
c) Aracdônico. 
d) Retinóico. 

 
37. Na presença de doença periodontal, ____________ 

são as principais células da primeira linha de defesa do 
hospedeiro. 
a) Os neutrófilos. 
b) Os linfócitos. 
c) As hemácias. 
d) Os mastócitos. 

 
38. A associação entre o cimento de silicato e o 

policarboxilato de zinco deu origem ao: 
a) Resina epóxi. 
b) Cerâmica feldspática. 
c) Cimento fosfato de zinco. 
d) Ionômero de vidro. 

 
39. Assinale o material odontológico de moldagem que 

apresenta a melhor estabilidade dimensional: 
a) Hidrocolóide irreversível. 
b) Silicone de adição. 
c) Polissulfeto. 
d) Silicone de condensação. 
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40. É utilizado com o propósito de selar a comunicação 
entre o dente e a superfície periodontal, sendo    então 
amplamente usado pela endodontia. Dentre os 
materiais a seguir assinale aquele que melhor preenche 
esse requisito: 
a) Cimento de hidróxido de cálcio. 
b) Óxido de zinco e eugenol. 
c) Agregado trióxido mineral. 
d) Cimento de ionômero de vidro. 

 
41. É exemplo de um instrumento utilizado tanto na 

raspagem quanto no alisamento radicular: 
a) Fórceps. 
b) Gengivótomo. 
c) Enxada. 
d) Cureta de Gracey. 

 
42. É sinal patognomônico da gengivite: 

a) Perda de inserção. 
b) Supuração. 
c) Perda do contorno. 
d) Sangramento gengival. 

 
43. O agente antimicrobiano mais eficaz em periodontia é: 

a) O triclosan. 
b) A clorexidine. 
c) O listerine. 
d) A água oxigenada. 

 
44. O dente que recebe a notação dental 35 é o: 

a) Segundo molar inferior permanente direito. 
b) Segundo pré-molar inferior permanente esquerdo. 
c) Primeiro molar inferior permanente esquerdo. 
d) Primeiro pré-molar inferior permanente esquerdo. 

 
45. O primeiro molar inferior decíduo direito recebe a 

notação dental: 
a) 76 
b) 84 
c) 86 
d) 74 

 
46. Os espaços primatas que ocorrem na dentição decídua 

estão localizados: 
a) Na distal de caninos da arcada superior e da arcada 

inferior. 
b) Entre todos os incisivos superiores. 
c) Na mesial de caninos da arcada superior e da 

arcada inferior. 
d) Na distal de caninos inferiores e na mesial de 

caninos superiores. 
 
47. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que 

uma criança com índice CPO-D superior ou igual a 
________ está classificada como tendo uma 
prevalência à doença cárie muito alta: 
a) 5 
b) 5,5 
c) 6 
d) 4,5 

 
 
 
 
 

48. O principal fator responsável pela redução dos índices 
de cárie na população brasileira se deve: 
a) À qualidade das técnicas restauradoras. 
b) Ao avanço e desenvolvimento dos materiais 

adesivos. 
c) Aos serviços odontológicos feitos pelo SUS. 
d) Ao uso de fluoretos. 

 
49.  A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o 

índice CPI – Community Periodontal Index para os 
estudos de doença periodontal. Qual é o escore do CPI 
que indica a presença de bolsa periodontal entre 4 e 
5mm? 
a) 5 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
50.  Assinale a alternativa que contém o carboidrato com 

menor grau cariogênico: 
a) Lactose. 
b) Frutose. 
c) Glicose. 
d) Sacarose. 

 
51.  O fenômeno caracterizado pela fratura do esmalte 

dentário na região cervical pelas faces vestibulares 
durante o trauma oclusal é chamado de: 
a) Erosão. 
b) Abrasão. 
c) Abfração. 
d) Retração. 

 
52. Uma lesão de cárie localizada na ponta de cúspide de 

um pré-molar superior pela classificação de Black é do 
tipo: 
a) Classe VI. 
b) Classe I. 
c) Classe V. 
d) Classe II. 

 
53. Durante a remoção da lesão de cárie nos deparamos 

com uma fina camada de dentina próxima à polpa. Qual 
é o procedimento deve ser adotado quando temos o 
objetivo de estimular a cicatrização, protegendo a polpa 
sem expô-la? 
a) Capeamento direto. 
b) Capeamento indireto. 
c) Pulpotomia. 
d) Pulpectomia. 

 
54. Qual é o ácido que reduz a viscosidade do líquido do 

cimento de ionômero de vidro? 
a) Poliacrílico. 
b) Fosfórico. 
c) Tartárico. 
d) Itacônico. 

 
55.  Qual é o tipo de ionômero de vidro indicado para 

restaurações? 
a) Tipo IV. 
b) Tipo III. 
c) Tipo II. 
d) Tipo I. 
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56.  Qual é a fase do amálgama de prata representado pela 
fórmula estequiométrica Ag2Hg5? 
a) Fase gama-1. 
b) Fase gama-2. 
c) Fase gama-4. 
d) Fase gama-3. 

 
57.  Qual é o tipo de epitélio encontrado na junção 

dentogengival? 
a) Queratinizado. 
b) Não-queratinizado. 
c) Escamoso estratificado. 
d) Escamoso. 

 
58.  A presença do oxigênio _________ a 

fotopolimerização das resinas compostas. 
a) Inicia. 
b) Auxilia. 
c) Acelera. 
d) Inibe. 

 
59.  Assinale a alternativa que contém o material 

restaurador que apresenta o coeficiente de expansão 
térmica linear mais próximo ao do esmalte dentário. 
a) Cimento de ionômero de vidro restaurador. 
b) Resina composta convencional. 
c) Cimento de ionômero de vidro modificado por resina. 
d) Amálgama de prata. 

 
60.  O Pirofostato de _________ inibe a cristalização do 

cálculo dentário, porém pode aumentar a sensibilidade 
dentinária. 
a) Cálcio. 
b) Manganês. 
c) Cobre. 
d) Sódio. 

 


