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INSTRUÇÕES  
� Você está recebendo do fiscal um Caderno de Prova com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a prova 

 objetiva. 

� Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva. 

 

ATENÇÃO

1- É proibido folhear o Caderno de Questões antes da 

autorização do fiscal. 

2- Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está 

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está 

correta. Confira também se sua prova corresponde ao 

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer 

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

3- Confira seu nome completo, o número de seu documento e 

o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso 

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal 

para as devidas providências. 

4- Você deverá transcrever as respostas das questões 

objetivas para a Folha de Respostas, que será o único 

documento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira 

responsabilidade do candidato.  

5- Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta 

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta. 

6- Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na 

Folha de Respostas, a opção que a responda 

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de 

Resposta:    

7- A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, 

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos 

destinados às respostas. 

8- Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais 

de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda 

que legível.  

9- Você dispõe de 03h30 (três horas e trinta minutos) para 

fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de 

Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu 

tempo. 

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de 

prova após 60(sessenta) minutos de seu início. Caso 

queira levar o caderno de questões, só poderá sair da sala 

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente, 

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente 

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da 

FAFIPA (www.fafipa.org/concurso/), a partir da divulgação 

do Gabarito Preliminar. 

11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair 

juntos, após a conferência de todos os documentos da sala 

e assinatura da ata. 

12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de 

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a 

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou 

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, 

pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou 

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses 

objetos causará eliminação imediata do candidato. 

13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,    

 deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o 

 término da prova e entrega da Folha de Respostas ao 

 fiscal.  

14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em 

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as 

medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E 
ATUALIDADES 

 
Questão 01 
 A visita do presidente do Irã, Mahmoud 

Ahmadinejad, a Brasília, em novembro de 2009, 
suscitou muitas polêmicas entre parlamentares e 
entre a alguns grupos populares, principalmente 
judeus, cristãos e homossexuais. Assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) A crítica ao presidente do Irã é devido à sua negação 
da existência do Holocausto. 

(B) A crítica ao presidente do Irã é porque ele prega o fim 
do Estado de Israel. 

(C) A crítica dos brasileiros é quanto ao Brasil receber um 
ditador que fraudou eleições. 

(D) Os brasileiros protestaram porque o país não deveria 
receber um líder muçulmano. 

(E) Os brasileiros são contra o Irã porque estaria tentando 
construir armas nucleares secretamente. 

 
Questão 02 
 Recentemente foi lançado no Brasil o livro “De 

Cuba com carinho” da cubana Yoani Sanchez, 
conhecida por causa do seu blog “Generación Y”, 
alimentado diariamente em Havana. Assinale a 
alternativa correta. 

(A) Yoani Sanchez participou da noite de autógrafos 
organizada pela Editora Contexto. 

(B) O parlamentar Eduardo Suplicy foi o responsável pela 
vinda da cubana ao Brasil. 

(C) A autora cubana é considerada umas das dez 
personalidades mais importantes do mundo. 

(D) Sánchez ficou conhecida quando seu livro venceu o 
concurso The Borbs em 2008. 

(E) Sanchez atualiza seu blog em computadores públicos, 
pois é proibida de ter internet em casa.  

 
Questão 03 
 Em junho de 2009, um golpe de Estado apoiado 

pelos militares retirou do poder o presidente de 
Honduras, Manuel Zelaya. Impedido de voltar a 
Tegucigalpa, Manuel Zelaya refugiou-se na 
embaixada do Brasil. Assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A capital da República de Honduras é Tegucigalpa e o 
idioma oficial é o espanhol. 

(B) Honduras é um país da América Central cuja população 
é de 90% branca. 

(C) O Brasil desenvolveu um papel preponderante na 
gestão da crise em Honduras. 

(D) O Brasil não ficou a favor de Manuel Zelaya porque era 
contra o novo governo. 

(E) O Brasil apoiou Manuel Zelaya porque é contra 
qualquer golpe de Estado. 

 
Questão 04 
 Com relação à geografia do Estado do Paraná, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) O Estado tem fronteiras ao Norte e Nordeste com São 

Paulo; Leste com o Oceano Atlântico; Sul com Santa 
Catarina; Sudoeste com Argentina; Oeste com 
Paraguai; Noroeste com Mato Grosso do Sul.  

(B) O estado do Paraná possui 399 municípios, sendo que 
as cidades mais populosas são: Curitiba, Londrina, 
Maringá, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Cascavel. 
Sendo Curitiba, no leste do Estado, a sua Capital. 

(C) A Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916, foi o 
conflito mais importante da história do Paraná 
envolvendo questões territoriais: definiu a ocupação da 
região de fronteira com o Paraguai, então disputada.  

(D) O complexo hidrográfico do estado do Paraná 
apresenta bastante potencial energético e representado 

principalmente pelos rios: Paraná, Iguaçu, Ivaí, Tibagi, 
Paranapanema, Itararé e Piqueri. 

(E) Foz do Iguaçu é um dos mais importantes pólos 
turísticos do Brasil, as cataratas do Iguaçu são 
formadas por centenas de quedas d’água, que formam 
uma semicircunferência, na fronteira com a Argentina. 

 
Questão 05 
 A cidade de Brasília é bastante conhecida pela 

história de sua origem ligada ao governo de 
Juscelino Kubistchek que deixou sua marca de 
progresso na história do Brasil. Conhecido pelo seu  
Plano de Metas de “50 anos em 5”, Juscelino ficou 
muito mais conhecido por fundar a cidade de 
Brasília, em 21 de abril de 1961, e transferir a ca pital 
nacional para lá. Assinale a alternativa INCORRETA.  

(A) Renato Russo e Cássia Eller são dois importantes 
músicos brasileiros nascidos em Brasília. 

(B) A banda de rock “Legião Urbana” nasceu em Brasília e 
se tornou famosa em todo o país. 

(C) A banda Sepultura, criada pelos irmãos Max e Igor 
Cavalera, é uma banda de Minas Gerais. 

(D) A banda “Paralamas do Sucesso”, foi criada pelo 
brasiliense Herbert Viana na década de 1980. 

(E) Capital Inicial é uma banda de rock de Brasília cujo 
vocalista sofreu grave acidente em 2009. 

 
Questão 06 
 O filme “Vista da baia de Guanabara” foi um dos 

primeiros filmes brasileiros, rodado pouco tempo 
após o invento dos Irmãos Lumière. Desde então, a 
filmografia brasileira conquistou respeito e sucess o 
devido à qualidade de seus diretores e atores. 
Assinale a alternativa correta. 

(A) “Meu nome não é Jonhnny” é um filme brasileiro. 
(B) “Maria Cheia de graça” é um filme brasileiro. 
(C) “Dois filhos de Francisco” é um filme italiano.  
(D) “Narradores de Javé” é um filme bíblico. 
(E) “A cidade está tranquila” é um filme brasileiro. 
 
Questão 07 
 A INTERNET causou uma revolução nas 

comunicações e tem sido o veículo de interação 
entre milhares de pessoas em todo o mundo. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

(A) O email substituiu completamente as comunicações 
realizadas antigamente por cartas.  

(B) O Blog é um ótimo recurso para uso em campanha 
política, permitido pelo TSE. 

(C) Orkut e Twitter são páginas pessoais onde as pessoas 
expõem seus perfis gratuitamente. 

(D) A web can é um equipamento instalado no computador 
para transmitir imagens.  

(E) O Messenger, cuja abreviatura é “msn” é um programa 
de mensagens rápidas. 
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Questão 08 
 "Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de mil 

novecentos e trinta e seis na sala das sessões da 
Câmara Municipal de Londrina, às quatorze horas, 
presente o seu presidente João Wanderley, comigo 
secretário, adiante nomeado e no fim assinado foi 
aberta a sessão pelo Sr. Presidente e ordenado, a 
mim secretário, que procedesse a chamada”. Este é 
o trecho inicial de uma Ata de posse da Câmara 
Municipal de Londrina. Assinale a alternativa 
INCORRETA. 

(A) A ata foi redigida quando da posse da primeira equipe 
da Câmara Municipal.  

(B) A Câmara Municipal exerce o Poder Legislativo, na 
cidade de Londrina. 

(C) A Câmara Municipal de Londrina está hoje em sua 15ª 
Legislatura, que vigorará até 2012. 

(D) A Câmara Municipal exerce funções de fiscalização 
contábil e financeira, entre outras. 

(E) A Câmara Municipal de Londrina conta hoje com 17 
vereadores eleitos em 02/11/2008. 

 
Questão 09 
 Há pouco tempo a mídia jornalística explorou os 

escândalos envolvendo alguns políticos 
londrineses acusados de crimes contra a 
sociedade, o que resultou, inclusive em prisão. 
Essas notícias colocam em discussão os direitos e 
deveres do homem público.  Assinale a alternativa 
INCORRETA.  

(A) A Câmara Municipal pode cassar o mandato do 
Vereador quando este cometer crime de “concussão-
extorsão”. 

(B) A Câmara Municipal pode cassar o mandato do 
Vereador quando este for declaradamente 
homossexual. 

(C) A Câmara Municipal pode cassar o mandato do 
Vereador quando este cometer crime de “peculato” 

(D) A Câmara Municipal pode cassar o mandato do 
Vereador quando este fixar residência fora do 
Município. 

(E) A Câmara Municipal pode cassar o mandato do 
Vereador quando este praticar falta de decoro na vida 
pública. 

 
Questão 10 
 “RIO DE JANEIRO - A expectativa de vida da 

população brasileira ao nascer passou de 69,66 
anos (69 anos, 7 meses e 29 dias) para 72,86 anos 
(72 anos, 10 meses e 10 dias) de 1998 a 2008. Desse  
modo, segundo mostra a pesquisa Tábuas de 
Mortalidade, divulgada hoje pelo Instituto Brasilei ro 
de Geografia e Estatística (IBGE), brasileiros 
nascidos em 2008 têm expectativa de viver, em 
média, 3 anos, 2 meses e 12 dias a mais do que os 
nascidos em 1998. No ano passado, a esperança de 
vida ao nascer da população masculina era de 69,11 
anos. Da feminina, 76,71 
anos”( http://www.estadao.com.br ). Assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) Percebemos que doenças como a osteoporose e o mal 
de Alzeimer têm sido mais presentes na população 
porque são mais perceptíveis em uma população mais 
velha. 

(B) A depressão da terceira idade é um assunto importante 
de saúde pública, principalmente na população 
feminina. 

(C) A denominação “Terceira Idade” é utilizada para definir 
indivíduos com mais de sessenta anos e que mantém 
uma vida ativa. 

(D) Por conta de uma população mais idosa, a Previdência 
Social terá que rever as condições para o pagamento 
de pensões nas próximas décadas. 

(E) A “Terceira Idade” é o termo utilizado atualmente, no 
Brasil, para referir-se aos indivíduos idosos e varia a 
cada cultura. 

 

PORTUGUÊS 

 
O bode na sala 

Dilma só tem uma chance de vencer em 2010: o 
WO. Se todo mundo desistir, ela ganha 

 
 Nada é tão intrigante na política brasileira quanto o fato 

de o presidente Lula, com 80% de aprovação, estar 
tentando impor à sociedade brasileira uma espécie de 
anti-Lula como seu sucessor. Ainda que a ministra 
Dilma Rousseff tenha sido vendida nos comerciais do 
PT como uma fiel seguidora das palavras do Profeta de 
Garanhuns, aquele “que nos ensinou o caminho”, a 
distância que separa o presidente da candidata é 
oceânica. E não se trata apenas da falta de carisma. Na 
essência, um é quase o oposto do outro. Forjado no 
meio sindical, Lula representa o diálogo, a negociação. 
Formada na guerrilha, Dilma simboliza o confronto, o 
embate. Lula agrega e sorri. Dilma divide e assusta. E, 
se ele é capaz de dominar qualquer plateia com seus 
improvisos verbais, ela faz dormir. Eis aí a explicação 
básica para o dado mais relevante da pesquisa 
CNI/Ibope realizada na semana passada. Embora Lula 
seja o presidente mais popular da história recente do 
País, sua candidata não decola e tem o maior índice de 
rejeição: 41% dos brasileiros não votariam nela em 
hipótese alguma. Jamais. 

 Se a história serve como parâmetro, ela ensina que 
políticos com rejeições altíssimas têm chances mínimas 
de vencer eleições de dois turnos. No primeiro, o eleitor 
vota a favor. No segundo, vota contra. No candidato 
menos pior, escolhendo, dos males, o menor. E, se 
Dilma já é tão rejeitada antes mesmo da largada, resta 
a ela uma única possibilidade de vitória em 2010: o 
popular WO. Se todos desistirem, aí sim ela ganha. O 
curioso é que essa talvez seja a estratégia do governo. 
No Palácio do Planalto, já se decretou que Ciro Gomes 
não pode ser candidato à Presidência; tem que 
concorrer em São Paulo. A pressão é também intensa 
para que o governador José Serra, que hoje venceria 
no primeiro turno, jogue a toalha. Há até ameaças 
veladas de que a Operação Castelo de Areia, a da 
Camargo Corrêa, acabará desaguando no Palácio dos 
Bandeirantes. O que se tenta é uma limpeza de terreno 
para que Dilma possa desfilar sozinha, num ano de 
forte crescimento do PIB. Dias atrás, ela chegou até a 
dizer que fará campanha inspirada em Bill Clinton, 
usando o slogan “É a economia, estúpido”. Vindo da 
voz autoritária de Dilma, chega a doer nos ouvidos. 

 A escolha eleitoral do governo é tão estranha que faz 
lembrar a imagem do bode na sala. Ter Dilma como 
candidata já provoca um certo desconforto. Imaginá-la 
quatro anos no poder, é melhor nem pensar. Por isso 
mesmo, se lá pelos idos de fevereiro ou março do ano 
que vem esse bode vier a ser retirado da sala, o alívio 
será tão grande que qualquer nova alternativa será 
recebida com entusiasmo. Quem sabe até um terceiro 
mandato do presidente Lula. 

Texto adaptado de <http://www.istoe.com.br/colunas-e-
blogs/colunista/3_LEONARDO+ATTUCH>. Acesso em 20 dez 

2009. 
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Questão 11 
 Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma 

expressão empregada em sentido conotativo. 
(A) “E não se trata apenas da falta de carisma. Na 

essência, um é quase o oposto do outro.” 
(B) “...sua candidata não decola e tem o maior índice de 

rejeição: 41% dos brasileiros não votariam nela...” 
(C) “A pressão é também intensa para que o governador 

José Serra, que hoje venceria no primeiro turno, jogue 
a toalha.” 

(D) “O que se tenta é uma limpeza de terreno para que 
Dilma possa desfilar sozinha, num ano de forte 
crescimento...” 

(E) “...ameaças veladas de que a Operação Castelo de 
Areia, a da Camargo Corrêa, acabará desaguando no 
Palácio...” 

 
Questão 12 
 ”Ainda que a ministra Dilma Rousseff tenha sido 

vendida nos comerciais do PT como uma fiel 
seguidora das palavras do Profeta de Garanhuns , 
aquele “que nos ensinou o caminho”, a distância 
que separa o presidente da candidata é oceânica.” 

 
 No fragmento acima, a expressão destacada 

constitui um exemplo de 
(A) catacrese. 
(B) metáfora. 
(C) pleonasmo. 
(D) metonímia. 
(E) silepse 
 
Questão 13 
 “Ainda que  a ministra Dilma Rousseff tenha sido 

vendida nos comerciais do PT como uma fiel 
seguidora das palavras do Profeta de Garanhuns, 
aquele “que nos ensinou o caminho”, a distância 
que separa o presidente da candidata é oceânica.” 

 
 No fragmento acima, o autor empregou a expressão 

destacada para 
(A) adicionar um comentário sobre Dilma Roussef. 
(B) concluir seu pensamento acerca de Lula. 
(C) alternar comentários entre Lula e Dilma Roussef. 
(D) explicar o comportamento de Dilma Roussef. 
(E) quebrar a expectativa do que dirá posteriormente.  
 
Questão 14 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto à 

classificação das orações destacadas. 
(A) “...ela ensina que políticos com rejeições altíssimas têm 

chances mínimas...” (oração subordinadas substantiva 
objetiva direta) 

(B) “Há até ameaças veladas de que a Operação Castelo 
de Areia [...] acabará desaguando no Palácio dos 
Bandeirantes.” (oração subordinada substantiva 
objetiva indireta) 

(C) “A pressão é também intensa para que o governador 
José Serra, que hoje venceria no primeiro turno, jogue 
a toalha.” (oração subordinada adjetiva explicativa) 

(D) “Se a história serve como parâmetro, ela ensina que 
políticos com rejeições altíssimas têm chances mínimas 
de vencer eleições de dois turnos..” (oração 
subordinada adverbial condicional) 

(E) ”No Palácio do Planalto, já se decretou que Ciro Gomes 
não pode ser candidato à Presidência...” (oração 
subordinada substantiva objetiva direta) 

 
Questão 15 
 Assinale a alternativa cujo elemento destacado 

apresenta, no contexto, o sentido de intensidade . 
(A) “...estar tentando impor à sociedade brasileira uma 

espécie de anti-Lula como seu sucessor.” 

(B) “Há até ameaças veladas de que a Operação Castelo 
de Areia, a da Camargo Corrêa, acabará 
desaguando...” 

(C) “...ela ensina que políticos com rejeições altíssimas têm 
chances mínimas de vencer eleições de dois turnos.” 

(D) “Ter Dilma como candidata já provoca um certo 
desconforto.” 

(E) “O que se tenta é uma limpeza de terreno para que 
Dilma possa desfilar sozinha...” 

 
Questão 16 
 “Nada é tão  intrigante na política brasileira quanto  o 

fato de o presidente Lula, com 80% de aprovação, 
estar tentando impor à sociedade brasileira uma 
espécie de anti-Lula como seu sucessor.” 

 
 Os elementos destacados são classificados como 
(A) conjunções subordinadas adverbiais comparativas. 
(B) conjunções coordenadas conclusivas. 
(C) conjunções coordenadas aditivas. 
(D) conjunções coordenadas adverbiais consecutivas. 
(E) conjunções integrantes. 
 
Questão 17 
 “Embora  Lula seja o presidente mais popular da 

história recente do País, sua candidata não decola e  
tem o maior índice de rejeição: 41% dos brasileiros  
não votariam nela em hipótese alguma. Jamais.” 

 
 Assinale a alternativa que apresenta o elemento 

destacado substituído por outro, sem que haja 
alteração semântica para o contexto. Observe que, 
dependendo do elemento que for empregado, pode 
haver, também, alteração nas formas verbais 
empregadas no período.  

(A) “Ainda que Lula seje o presidente mais popular da 
história recente do País, sua candidata não decola...” 

(B) “Por mais que Lula é o presidente mais popular da 
história recente do País, sua candidata não decola...” 

(C) “Não obstante Lula seje o presidente mais popular da 
história recente do País, sua candidata não decola...” 

(D) “Por mais que Lula é o presidente mais popular da 
história recente do País, sua candidata não decola...” 

(E) “Mesmo que Lula seja o presidente mais popular da 
história recente do País, sua candidata não decola...” 

 
Questão 18 
 Em “A escolha eleitoral do governo é tão  estranha 

que faz lembrar a imagem do bode na sala.”, os 
elementos destacados expressam relação lógico-
semântica de 

(A) comparação. 
(B) consecução. 
(C) conformidade. 
(D) condição. 
(E) concessão. 
 
Questão 19 
 Assinale a alternativa INCORRETA quanto às 

funções sintáticas desempenhadas pelas 
expressões destacadas. 

(A) “...estar tentando impor à sociedade brasileira uma 
espécie de anti-Lula....” (objeto indireto) 

(B) “...41% dos brasileiros não votariam nela em hipótese 
alguma. Jamais.” (adjunto adverbial) 

(C) “Dilma simboliza o confronto, o embate.” (objetos 
diretos) 

(D) “O que se tenta é uma limpeza de terreno para que 
Dilma possa desfilar sozinha...” (objeto indireto) 

(E) “...a distância que separa o presidente da candidata é 
oceânica.” (predicativo do sujeito) 
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Questão 20 
 Assinale a alternativa correta quanto ao que se 

afirma. 
(A) Na palavra guerrilha, há 2 dígrafos. 
(B) Na palavra hipótese, há 8 letras e 8 fonemas. 
(C) Na palavra seguidora, há 1 dígrafo. 
(D) Na palavra crescimento, há 11 letras e 10 fonemas. 
(E) Na palavra essência, há 2 encontros consonantais. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

RTUGU 
Questão 21 
 Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) a 

Influenza A (H1N1) é uma doença respiratória 
causada pelo vírus A. Sua transmissão se dá de 
pessoa para pessoa, principalmente por meio de 
tosse, espirro ou de secreções respiratórias de 
pessoas infectadas. Para prevenir o contágio várias 
ações foram recomendadas, sendo dada ênfase no 
papel das mãos na transmissão do vírus. 
Recomendou-se que seja realizada a higienização 
simples das mãos e, quando esta não for possível, 
a fricção antisséptica das mãos com álcool a 70%. 
A duração destes procedimentos, segundo a 
ANVISA (2007), deve ser, respectivamente, de 

(A) 40 a 60 segundos e 20 a 30 segundos. 
(B) 20 a 30 segundos e 10 a 20 segundos. 
(C) 2 a 3 minutos e 1 minuto. 
(D) 3 a 5 minutos e 2 a 3 minutos. 
(E) 3 a 5 minutos e 1 minuto. 
 
Questão 22 
 “Em 1846, Ignaz Semmelweis, médico húngaro, 

reportou a redução no número de mortes maternas 
por infecção puerperal após a implantação da 
prática de higienização das mãos em um hospital 
em Viena. Desde então, esse procedimento tem 
sido recomendado como medida primária no 
controle da disseminação de agentes infecciosos” 
(ANVISA, 2007, Higienização das mãos em serviços 
de saúde, p.09). Em relação à higienização das 
mãos, assinale a alternativa correta. 

(A) A microbiota residente das mãos é constituída por 
microrganismos de alta virulência. 

(B) A higienização das mãos com preparações alcoólicas 
só é eficiente se as mãos não estiverem visivelmente 
sujas. 

(C) A utilização de luvas permite que entre um paciente e 
outro não seja necessária a higienização das mãos, a 
menos que as luvas se rasguem. 

(D) Os agentes antissépticos são substâncias aplicadas à 
pele para reduzir o número de agentes da microbiota 
residente, mas não atuam sobre a microbiota 
transitória. 

(E) A clorexidina é um agente antisséptico de ação mais 
rápida do que o álcool a 70%. 

 
Questão 23 
 “Nos serviços de saúde, recomenda-se o uso de 

sabão líquido, tipo refil, devido ao menor risco de  
contaminação do produto” (ANVISA, 2007, 
Higienização das mãos em serviços de saúde, p. 
19). Assinale V para verdadeiro e F para falso sobre  
o que se afirma a respeito dos produtos utilizados 
para a higienização das mãos em serviços de 
saúde. Em seguida, assinale a alternativa que 
contém a sequência correta. 

 
(   ) A ANVISA recomenda que o sabão seja 

agradável ao uso, possua fragrância leve e 
não resseque a pele. 

(   ) O álcool a 70% foi amplamente indicado para 
uso durante o surto de Gripe A (H1N1) por 
seu efeito residual. 

(   ) Os dispensadores de sabão e antisséptico 
quando não forem descartáveis devem 
passar por limpeza com água e sabão e 
secagem, seguida por desinfecção com 
álcool etílico a 70%, no mínimo uma vez por 
semana. Não deve ser utilizado o sabão 
restante no recipiente para se fazer essa 
lavagem. 

 
(A) V – V – V.  
(B) V – V – F. 
(C) V – F – V.  
(D) F – F – F.  
(E) F – V – F.  
 
Questão 24 
  “Historicamente, os trabalhadores da área da 

saúde nunca foram considerados uma categoria 
profissional de alto risco para acidentes de 
trabalho. O risco ocupacional com agentes 
infecciosos é conhecido desde o início dos anos 40 
do século XX. Porém, as medidas profiláticas e o 
acompanhamento clínico-laboratorial de 
trabalhadores expostos aos patógenos de 
transmissão sanguínea, só foram desenvolvidos e 
implementados a partir da epidemia de infecção 
pelo HIV/aids, no início da década de 80” (BRASIL, 
Recomendações para o atendimento e 
acompanhamento de exposição ocupacional a 
material biológico: HIV e hepatites B e C). 

 O(s) agente etiológico(s) que pode(m) sobreviver 
em superfícies por períodos de até uma semana, 
cuja transmissão se dá por contato direto ou 
indireto com sangue e outros materiais biológicos 
(como a saliva, por exemplo) em áreas de pele não 
íntegra ou mucosas e contra o(s) qual(is) existe 
vacina disponível atualmente é (são) 

(A) HIV e HCV. 
(B) HBV e HCV. 
(C) HBV e HIV. 
(D) HBV. 
(E) HCV. 
 
Questão 25 
 “O fumo é um dos mais potentes agentes 

cancerígenos conhecidos que o ser humano 
introduz voluntariamente no organismo” (BRASIL, 
Falando sobre câncer de boca, 2002, p.17). Sobre o 
fumo e o câncer de boca, assinale a alternativa 
correta. 

(A) O uso do tabaco fumado é um dos principais fatores de 
risco do câncer da cavidade bucal, porém o hábito de 
mascar fumo não é associado ao câncer de boca. 

(B) Após cessar o hábito de fumar, o risco para o câncer 
de boca permanece o mesmo. 

(C) Úlceras bucais transitórias não aumentam o risco para 
o desenvolvimento do câncer de boca em pacientes 
fumantes. 

(D) Há um risco ainda maior de câncer de boca entre 
tabagistas que usam próteses mal ajustadas. 

(E) Os tabagistas apresentam um risco duas vezes maior 
do que os não tabagistas de desenvolver o câncer de 
boca. 
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Questão 26 
 Em relação à figura abaixo, assinale a alternativa q ue contém a sequência correta das regiões topográfi cas da boca 

numeradas. 

 
(A) Sulco gengivo-labial / rafe palatina / ventre lingual / trígono retro-molar. 
(B) Comissura labial / palato mole / dorso lingual / mucosa jugal. 
(C) Comissura gengival / úvula / ventre lingual / rebordo alveolar. 
(D) Comissura angular / palato duro / dorso lingual / mucosa alveolar. 
(E) Comissura labial / úvula / ventre lingual / trígono retro-molar. 
 
Questão 27 
 Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale a  alternativa correta. 
 
 De acordo com a resolução RE n.2.606 de 11 de agost o de 1006, artigos semi-críticos de vem passar por desinfecção 

de _________ nível, sendo considerados desinfetante s de __________ o ___________ e ____________.  
(A) médio / médio / álcool 70% / hipoclorito 1% 
(B) médio / médio / ácido peracético / glutaraldeído 
(C) alto / alto / ácido peracético / glutaraldeído 
(D) alto / alto / álcool 70% / ácido peracético 
(E) alto / alto / álcool 70% / glutaraldeído 
 
Questão 28 
 De acordo com a classificação de Black para as cavi dades, assinale a alternativa que contém a seqüênci a correta. 

(Imagens Prof. Dr. Fernando Mandarino) 
 

                                                                
    Cavidade de cl. __                   Cavidade de cl. __                             Cavidade de cl. ___ 
 
(A) V – IV – VI . 
(B) I – II – V. 
(C) III – I – IV.  
(D) V – II – V. 
(E) I – II – III.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 
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Questão 29 
 Dentre os materiais listados abaixo, assinale o que  

NÃO pode ser armazenado em refrigerador. 
(A) Cimento de hidróxido de cálcio. 
(B) Resinas compostas. 
(C) Pó do cimento de ionômero de vidro. 
(D) Líquido do cimento de ionômero de vidro. 
(E) Ácido fosfórico. 
 
Questão 30 
 Sobre os cimentos de óxido de zinco e eugenol, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) A proporção é definida por uma colher dosadora de pó 

e duas gotas do líquido. 
(B) O cimento de óxido de zinco e eugenol de fórmula pura 

ou P.A. pode ser utilizado como base forradora em 
pulpotomias de dentes decíduos. 

(C) O cimento de óxido de zinco e eugenol do tipo II 
contém um tipo de resina que aumenta sua resistência. 

(D) O frasco de eugenol não pode ser mantido aberto, pois 
pode sofrer oxidação em contato com o ar. Quando isto 
ocorre pode-se perceber pela coloração escurecida que 
adquire. 

(E) O eugenol é um irritante para os tecidos conjuntivos, 
inclusive para a polpa. 

 
Questão 31 
 A consistência dos cimentos de ionômero de vidro 

varia de acordo com o seu tipo. Assim, de acordo 
com a formação de um fio após a espatulação dos 
diversos tipos de CIV, faça a relação da coluna da 
esquerda com a da direita e, em seguida, assinale a  
alternativa que contém a sequência correta. 

 
I. CIV para base 
II. CIV restauradores 
III. CIV para forramento 
 
(   ) Formação de um fio de 3 a 4 cm 
(   ) Formação de um fio de 1 cm 
(   ) Formação de um fio de 1 a 2 cm  

 
(A) I – III – II.  
(B) I – II – III.  
(C) II – I – III.  
(D) III – I – II.  
(E) III – II – I. 
 
Questão 32 
 Relacione as colunas, em relação às limas 

endodônticas, sua numeração e cores. Em seguida, 
assinale a alternativa que contém a sequência 
correta. 

 
I. Lima amarela 
II. Lima vermelha 
III. Lima verde 
IV. Lima azul 
 
(   ) Lima n. 25 
(   ) Lima n. 35 
(   ) lima n.20 
(   ) Lima n. 30  

 
(A) I – IV – II – III  
(B) IV – III – II – I  
(C) II – III – I – IV  
(D) II – IV – I – III  
(E) I – III – II – IV  
 
 
 
 
 

Questão 33 
 Em 11 de agosto de 2006, a ANVISA publicou uma 

resolução (RE 2605) com a lista de produtos 
médico-odontológicos de uso único. De acordo 
com ela, NÃO é um produto de uso único em 
Odontologia 

(A) dique de borracha para isolamento absoluto. 
(B) fios de sutura cirúrgica montados com agulhas. 
(C) luvas cirúrgicas. 
(D) sugador cirúrgico plástico. 
(E) grau cirúrgico. 
 
Questão 34 
 Relacione as colunas e, em seguida, assinale a 

alternativa que contém a sequência correta.  
 

I. Uso em endodontia. 
II. Uso em dentística. 
III. Uso em cirurgia. 
IV. Uso em periodontia. 
 
(   ) Arco de Ostby. 
(   ) Arco de Young. 
(   ) Cureta Gracey. 
(   ) Cureta de Lucas. 
(   ) Calcadores de Paiva.  

 
(A) I – II – IV – III – I.  
(B) II – I – III – IV – II.  
(C) I – II – III – IV – I.  
(D) II – I – IV – III – II.  
(E) I – II – IV – III – II.  
 
Questão 35 
 A cárie é uma doença multi-fatorial. Em 1988, 

Newbrun propôs uma modificação ao esquema de 
Keyes sobre os fatores essenciais para o seu 
desenvolvimento. O fator acrescentado por 
Newbrun ao esquema de Keyes foi 

(A) o aleitamento noturno, 
(B) a presença de flúor,  
(C) o tempo, 
(D) os defeitos de estrutura dentários, 
(E) a transmissibilidade, 
 
Questão 36 
 Em relação ao papel do açúcar no desenvolvimento 

da cárie, assinale (V) para verdadeiro e (F) para 
falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
contém a sequência correta. 

 
(   ) O estudo de Vipeholm demonstrou 

claramente que uma alta frequência de 
consumo do açúcar é mais prejudicial do 
que um alto consumo de açúcar em baixa 
frequência. 

(   ) A cariogenicidade de um alimento depende 
de sua consistência e adesividade. 

(   ) Em bebês, a velocidade do fluxo salivar é 
menor o que favorece o aparecimento de 
lesões de cárie. 

 
(A) V – V – V.  
(B) V – V – F.  
(C) V – F – F.  
(D) F – V – F.  
(E) F – F – F.   
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Questão 37 
 Nos últimos anos ocorreram grandes mudanças a 

respeito do uso de flúor em Odontologia. Assinale a  
alternativa correta a respeito de sua utilização. 

(A) A fluoretação das águas só beneficia as crianças. 
(B) A suplementação de flúor deve ser pensada somente 

até os 13 anos de idade. 
(C) Já foi comprovado que o flúor sistêmico não trás 

beneficio algum em relação à proteção contra a cárie 
dentária. 

(D) Não existe relação direta entre o uso de flúor pré-natal 
e um maior efeito preventivo da cárie dentária. 

(E) O flúor aplicado semestralmente em grande 
concentração no consultório odontológico é mais 
importante para deter o processo de cárie do que 
aquele presente constantemente na cavidade bucal em 
baixas concentrações. 

 
Questão 38 
 Sobre a higienização bucal, assinale (V) para 

verdadeiro e (F) para falso e, em seguida, assinale  a 
alternativa que contém a sequência correta. 

 
(   ) Há várias técnicas de escovação dentária, 

porém deve-se enfatizar que somente a 
técnica de Bass é claramente superior às 
outras. 

(   ) Palitos, mesmo que de madeira macia, 
jamais devem ser utilizados para a limpeza 
interproximal. 

(   ) A utilização do fio dental pode causar danos 
aos tecidos. 

 
(A) V – V – V.  
(B) V – F – V.  
(C) V – F – F.  
(D) V – V – F.  
(E) F – F – V.  
 
Questão 39 
 Paciente de cinco anos de idade é trazido à clínica 

odontológica por seu irmão de doze anos após 
sobre traumatismo bucal. Assinale a alternativa 
correta sobre a conduta a ser tomada nesta 
situação, de acordo com o Código de Ética 
Odontológico. 

(A) Orientar para que a criança seja trazida mais tarde para 
o tratamento, quando algum maior de idade puder 
autorizar o tratamento, pois constitui infração ética o 
atendimento a menores sem a autorização dos pais ou 
responsáveis. 

(B) Negar o atendimento até que um responsável legal se 
apresente. 

(C) Realizar o tratamento necessário já que em casos de 
urgência o tratamento pode ser realizado mesmo sem a 
autorização prévia dos pais ou responsável pela 
criança. 

(D) Somente a prescrição de medicação para alívio da dor 
poderá ser feita sem a autorização prévia dos pais ou 
responsáveis. 

(E) Orientar para que a criança passe pela equipe médica 
já que os procedimentos odontológicos não são 
considerados como emergência e não podem ser 
realizados sem a autorização prévia dos pais ou 
responsáveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 40 
 Geralmente prefere-se a contenção mecânica dos 

pacientes não colaboradores à indicação de 
tratamento sob anestesia geral. Porém para um 
grupo de pacientes, é preferível o tratamento sob 
anestesia geral a realizar a contenção física. Este 
grupo é o de  

(A) crianças menores de 01 ano de idade, quando 
necessitam de tratamentos restauradores. 

(B) crianças menores de 02 anos de idade, quando 
necessitam de tratamentos restauradores. 

(C) pessoas que apresentam crises convulsivas. 
(D) pessoas com síndrome de Down. 
(E) pacientes especiais de forma geral. 
 
Questão 41 
 O Ministério da Saúde (2006) orienta que deve-se 

reorganizar e qualificar a recepção nos serviços de  
saúde. Deve-se adotar como principal critério para 
o atendimento odontológico  

(A) a ordem de chegada dos pacientes. 
(B) a gravidade ou o sofrimento dos pacientes. 
(C) a complexidade do tratamento requerida pelo paciente. 
(D) o atendimento de grupos prioritários, como o de 

gestantes, por exemplo. 
(E) a idade dos pacientes, dando preferência aos idosos. 
 
Questão 42 
 “A educação em saúde bucal deve fornecer 

instrumentos para fortalecer a autonomia dos 
usuários no controle do processo saúde-doença e 
na condução de seus hábitos” (BRASIL, 2006, p. 
25). Porém, preferencialmente essa ação não deve 
ser realizada pelo(s) 

(A) cirurgião-dentista. 
(B) técnico em saúde bucal. 
(C) auxiliar de saúde bucal. 
(D) agente comunitário de saúde. 
(E) auxiliar de saúde bucal ou agente comunitário de 

saúde. 
 
Questão 43 
 O princípio da equidade diz respeito a(o) 
(A) acesso universal de todos aos serviços de saúde. 
(B) redução das desigualdades. 
(C) priorização do atendimento aos idosos. 
(D) atendimento integral do paciente. 
(E) ensino de ações que visem ao auto-cuidado do 

indivíduo. 
 
Questão 44 
 NÃO é um dos principais fatores de risco para a 

doença periodontal, segundo o Ministério da Saúde 
(2006)  

(A) o fumo. 
(B) o consumo freqüente de açúcar. 
(C) fatores culturais e sócio-econômicos. 
(D) a diabetes. 
(E) o stress. 
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Questão 45 
 Sistema de Informação em Saúde é “um conjunto 

de mecanismos de coleta, processamento e 
armazenamento de dados, visando à produção e à 
transmissão de informações para a tomada de 
decisões sobre as ações a serem realizadas, 
avaliando os resultados da sua execução e o 
impacto provocado na situação de saúde” (BRASIL, 
1998). Relacione as colunas e, em seguida, assinale  
a alternativa que contém a sequência correta. 

 
I. SIAB (Sistema de Informações da Atenção 

Básica). 
 
II. SIA / SUS (Sistema de Informação 

Ambulatorial do SUS). 
 
III. SCNES (Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde).  
 
(   ) Instrumento de informação sobre a rede de 

serviços e os procedimentos realizados 
pelas Unidades de Saúde. 

(   ) Sistema de informação da Estratégia Saúde 
da Família que permite o conhecimento da 
realidade da população acompanhada. 

(   ) Utilizado pelo Ministério da Saúde para o 
início e manutenção do repasse dos 
incentivos financeiros da Estratégia Saúde 
da Família. 

 
(A) I – II – III.  
(B) III – II – I.  
(C) I – III – II. 
(D) II – I – III.  
(E) II – III – I.  
 
Questão 46 
 Para a extração do elemento 1.4, utiliza-se o 

fórceps de número 
(A) 16. 
(B) 18R. 
(C) 18L. 
(D) 150. 
(E) 151. 
 
Questão 47 
 Para a raspagem das faces V e P dos dentes 

posteriores, utilizam-se  
(A) curetas de Gracey n.5-6. 
(B) curetas de Gracey n. 7-8. 
(C) curetas de Gracey n. 11-12. 
(D) curetas de Gracey n. 13-14. 
(E) pontas Morse. 
 
Questão 48 
 Segundo a ANVISA (2006), o processo de 

esterilização deve ser comprovado por meio de 
monitoramento físico, químico e biológico. 
Complete a lacuna da assertiva abaixo e, a seguir, 
assinale a alternativa correta. 

 Os indicadores químicos avaliam o ciclo de 
esterilização, sendo que o ____________________ é 
o que reage a todos os parâmetros críticos do 
processo de esterilização a vapor (tempo, 
temperatura e qualidade do vapor). 

(A) indicador de classe I 
(B) teste de Bowie e Dick 
(C) indicador de classe III 
(D) indicador de classe IV 
(E) indicador de classe V 
 
 
 

Questão 49 
 É uma embalagem reutilizável utilizada para a 

esterilização de artigos em autoclave. 
(A) Papel Kraft. 
(B) Papel grau cirúrgico. 
(C) SMS 
(D) Papel crepado. 
(E) Campos duplos de tecido de algodão cru. 
 
Questão 50 
 Sobre os testes microbiológicos, complete as 

lacunas da assertiva abaixo e, a seguir, assinale a  
alternativa que contém a sequência correta. 

 
 Após a realização de um teste microbiológico de 

segunda geração, o resultado acontece em 
___________ sendo que considera-se a 
esterilização eficiente  quando 
____________________________. 

(A) 48 horas / não ocorre mudança de cor no meio 
(B) 48 horas / ocorre mudança de cor no meio 
(C) 3 horas / não ocorre mudança de cor no meio 
(D) 3 horas / ocorre mudança de cor no meio 
(E) 24 horas / ocorre mudança de cor no meio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA ASSISTÊNCIA DE ODONTOLOGIA 11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


