Processo Seletivo 01/2017
Cargo: Dentista
TRADUZIR_SE
Uma parte de mim é todo mundo: outra
parte é ninguém: fundo sem fundo.
Uma parte de mim é multidão: outra
parte estranheza e solidão.
Uma parte de mim pesa, pondera: outra
parte delira.
Uma parte de mim almoça e janta: outra
parte se espanta.
Uma parte de mim é permanente: outra
parte se sabe de repente.
Uma parte de mim é só vertigem :outra
parte, linguagem.
Traduzir-se uma parte na outra parteque é uma questão
de vida ou morte - será arte?
FerreiraGullar
01- Neste texto o autor quis demonstrar:
a) A ambiguidade de sua personalidade.
b) Sua introspecção..
c) Com versos curtos e diretos a sua auto
análise.
d) Todas as respostas estão corretas
02- O texto demonstra:
a) A revolta do autor.
b) A dualidade do autor.
c) A baixa autoestima do autor.
d) A alta estima do autor.
03- No sentido figurado vertigem quer dizer:
a) Loucura momentânea.
b) Irracionalidade
c) Tentação subida
d) Todas as alternativas estão corretas
04-O autor conclui:
a) Necessidade de ir a um analista.
b) Talvez só através da arte possa se
traduzir uma parte na outra.
c) Que é uma pessoa imatura
d) Todas as alternativas estão corretas.

05-Pedaços alegres do seu coração.
Aponte a figura de linguagem:
a)
Metonímia
b)
Comparação
c)
Paradoxo
d)
Antitese
6- Complete de acordo com o artigo 110
da Lei Orgânica de Areias:
A duração do trabalho normal não
poderá ser superior a ______________
e ____________, facultada a
compensação de horários e a redução
da jornada, na forma da Lei;
a)Oito (08) horas diárias e 44 (quarenta
e quatro) semanais.
b)Oito (08) horas diárias e 40 (quarenta)
semanais.
c)Dez (10) horas diárias e 44 (quarenta
e quatro) semanais.
d)Dez (10) horas diárias e 40 (quarenta)
semanais.
7-Segundo o Artigo 114 da Lei Orgânica
de Areias é vedada acumulação
remunerada de cargos públicos, exceto
quando houver compatibilidade de
horário:
I - a de dois cargos de professor.
II- a de um cargo de professor com
outro de técnico ou científico.
III- a de dois cargos privativos de
profissionais de saúde com profissões
regulamentadas.
São corretas:
a) I
b) I e II
c) I e III
d) I, II e III

8- Complete: Presidente do Supremo
Tribunal Federal,__________________
defendeu nesta sexta-feira, 17, em
entrevista à rádio CBN, a realização de
um referendo ou plebiscito para definir
pontos da reforma política.
a) Ministra Carmem Lúcia.
b) Rodrigo Janot.
c) Eliseu Padilha.
d) Aloysio Nunes Ferreira.
9-Brasileira especialista em doenças
infecciosas da Fiocruz Pernambuco foi
escolhida como uma das dez cientistas
mais importantes de 2016 pela revista
britânica “Nature”, pela pesquisa em
que descobriu a relação entre a
microcefalia e o vírus da Zika. Trata-se
de:
a) Celina Turchi.
b) Maria Quitéria de Jesus.
c) Leila Diniz.
d) Anita Garibaldi.
10- De acordo com a Lei Orgânica de
Areias
o
município
comemora.
anualmente sua emancipação em:
a) 26 de julho.
b) 14 de setembro.
c) 18 de novembro.
d) 27 de abril.
11-De acordo com a Portaria 687/2006,
a responsabilidade de divulgar a Política
Nacional de Promoção da Saúde é
responsabilidade:
a) apenas do Gestor Federal.
b) apenas do Gestor Municipal.
c) do Gestor Municipal e do Gestor
Estadual.
d) do Gestor Municipal, do Gestor
Estadual e do Gestor Federal.
12-De acordo com a Portaria 399/2006:
"... são recortes territoriais inseridos em
um espaço geográfico contínuo,
identificadas pelos gestores municipais
e estaduais a partir de identidades
culturais, econômicas e sociais, de
redes de comunicação e infraestrutura

de transportes compartilhados pelo
território". Trata-se:
a) das Regiões de Saúde.
b) das Regiões Populacionais.
c) das Regiões de Planejamento.
d) das Regiões Culturais.
De acordo com a Lei 8080/90, responda
as duas seguintes questões.
13- A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios exercerão, em
seu âmbito administrativo, as seguintes
atribuições, dentre outras:
I. Definição das instâncias e
mecanismos de controle, avaliação e de
fiscalização das ações e serviços de
saúde.
II. Administração dos recursos
orçamentários e financeiros destinados,
em cada ano, à Saúde.
III. Acompanhamento, avaliação e
divulgação do nível de saúde da
população e das condições ambientais.
IV. Organização e coordenação do
sistema de informação de saúde.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa está correta.
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas.
14-Estão incluídas ainda no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações:
I. De vigilância sanitária.
II. De vigilância epidemiológica.
III. De saúde do trabalhador.
IV. De assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica.
São corretas:
a) apenas uma afirmativa está correta,
b) duas afirmativas estão corretas.
c) três afirmativas estão corretas.
d) todas afirmativas estão corretas

15-De acordo com a Lei 8142/90, a
Conferência de Saúde reunir-se-á a
cada:
a) dois anos.
b) três anos.
c) quatro anos.
d) cinco anos.
16- GROSSMAN (1939) estabeleceu
alguns requisitos básicos que um
cimento obturador provisório deveria
possuir, entre eles estão os citados,
exceto.
A) ser de fácil manipulação e inserção
na cavidade dental
b) máximo tempo de presa.
c) possuir resistência à compressão.
d) apresentar resistência à abrasão.
17-A proteção do complexo
dentinopulpar em cavidades profundas
representa um desafio à manutenção da
integridade do tecido pulpar, uma vez
que a espessura e as características
morfológicas da dentina remanescente
favorecem a difusão transdentinária de
componentes químicos dos materiais
forradores, os quais podem ser
altamente tóxicos às células pulpares,
interferindo negativamente ou mesmo
impedindo o processo de reparo (Huang
FM, 2010). Entre os materiais utilizados
para essa finalidade estão os citados
exceto:
a) cimentos ionomêricos.
b) oxido de zinco e eugenol.
c) agregado trioxido mineral
d) poliuretano de zinco
18-As
doenças
periodontais
necrosantes (DPNs) são causadas pela
placa
bacteriana,
entre
as
características clínicas da doença
podemos encontrar esses aspectos
exceto.
a) prevalência baixa na população.
b) halitose.
c) dor.
d) perda óssea ausente.

19-Para correta anestesia odontológica
é necessário o conhecimento dos
trajetos nervosos, qual a alternativa que
apresenta uma correta descrição desse
assunto?
a) Forame redondo fossa
pterigopalatina, fissura orbital inferior,
sulco e canal respectivos parede
anterior do seio maxila, forames
alveolares e polpas dentárias é o trajeto
do nervo alveolar superior médio.
b) Forame redondo, fossa
pterigopalatina, fissura orbital inferior,
sulco e canal respectivos, parede
anterior do seio maxilar, forames
alveolares e polpas dentárias é o trajeto
do nervo infra orbital.
c) Forame
redondo,
fossa
pterigopalatina, fissura orbital inferior,
sulco e canal respectivos, parede
anterior do seio maxilar, forames
alveolares e polpas dentárias é o trajeto
do nervo alveolar superior anterior.
d) Forame oval, fossa pterigopalatina,
fissura orbital inferior, sulco e canal
respectivos, parede anterior do seio
maxilar, forames alveolares e polpas
dentárias é o trajeto do nervo alveolar
superior médio.
20- Paciente de 7 anos, sexo masculino,
sofreu trauma na escola durante jogo de
futebol, chegou ao serviço odontológico
com queixa de aumento de mobilidade
em direção horizontal, sensibilidade à
percussão, hemorragia no sulco
gengival, som surdo à percussão. De
acordo com o traumatismo dos tecidos
periodontais estamos diante de um caso
de:
a) concussão
b) subluxação.
c) luxação lateral.
d) luxação intrusiva.

