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PORTUGUÊS

LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 01 A 10.

SOCIEDADE CORDIAL

Quais países do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) têm mais futuro? Nas vantagens do Brasil, menci-
onam-se a nossa tolerância e o nosso pacifismo, bem como a capacidade de lidar com a diversidade e evitar
confrontações brutais. Tal argumento traz a inevitável lembrança do “homem cordial” de Sérgio Buarque de
Hollanda — de que muitos falam, alguns discordam e poucos leram. Não me atrevo a passar a limpo tal
encrenca. Mas o homem cordial pode inspirar um passeio pela história. Comparativamente, tivemos poucos
eventos traumáticos, sangrentos e que tivessem requerido decisões dramáticas (exceto para os pobres, de
pouca ressonância na nossa cultura). Dos piores episódios, sobressaem a Guerra do Paraguai e a de Canu-
dos. Mas, em ambos os casos, o governo foi tragado passivamente, não tendo alternativa senão salvar seu
território.

Os Estados Unidos enfrentaram uma guerra sangrenta para alcançar sua independência. A nossa foi
assunto de família, resolvido com elegância. A Revolução Francesa abalou os alicerces da nação, dizimou a
aristocracia e, por décadas, deu emprego aos operadores de guilhotinas. Nossa república é fruto de uma
quartelada. Nos EUA, a liberação dos escravos precipitou uma das guerras civis mais brutais da história. Nela
perderam a vida 620 000 soldados (três vezes o Exército brasileiro de hoje). No Brasil, a escravidão acabou,
com uma penada, quando já estava moribunda. Nunca tivemos um presidente assassinado. Que lição de
civismo para os Estados Unidos!

Homem cordial? Sociedade cordial? Alguma coisa diferencia a nossa história, poupada dos cataclis-
mos medonhos que causaram indizível sofrimento a outros países. Louvemos os deuses. Mas há o reverso da
medalha.

O Estado brasileiro não precisou tomar decisões cruéis, de vida ou de morte ou diante de invasores
mais fortes.

Quem sabe, por falta de hecatombes, a história deixou de nos ensinar a tomar decisões duras e
penosas, as que cortam na carne, as que pisam nos calos de muitos. Em situações em que não há consen-
so, ficamos paralisados. Toleramos o intolerável quando não encontramos um desenlace de conciliação.

Nossa sociedade, medrosa e indecisa, conviveu por meio século com a inflação. Deputados não ousam
punir colegas delinqüentes. Não fazemos as reformas econômicas profundas, como fizeram Argentina, Peru e
Chile. Assistimos impassíveis à nossa economia ser corroída pela China.

Será que é esse o preço de uma história mais plácida, que exigiu menos decisões dramáticas dos
grandes atores? Será que,  por não havermos passado por situações de vida e morte, não aprendemos a
tomar decisões penosas? Nosso homem cordial prefere conviver com os problemas a enfrentá-los, quando as
soluções são conflitantes?

(Cláudio de Moura Castro,  Veja – São Paulo, 11/10/2006, com adaptações)

01.  Segundo o autor, o que diferencia a nossa história da
de outros países pressupõe, no Brasil, respectivamente,
os seguintes aspectos positivo e negativo:

A) ausência de cataclismos  /  impotência diante dos
impasses

B) ausência de tolerância  /  medo de cataclismos

C) busca de conciliação  /  paralisação diante do consenso

D) enfrentamento de grandes problemas  /  negação das
desigualdades seculares

02. De acordo com o texto, o fato de o Brasil ter sido poupa-

do de “cataclismos medonhos” (L.17/18) deve ser visto como:

A) nada mais que uma benção dos deuses

B) uma recompensa por nossa cordialidade

C) castigo merecido infligido a outros países

D) uma “faca de dois gumes”
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03. Segundo o texto, o conceito de “homem cordial” (L.3),

de Sérgio Buarque de Hollanda, é:

A) aceito por unanimidade

B) objeto de polêmica

C) pouco comentado

D) muito avançado para o seu tempo

04. No segmento “Quem sabe, por falta de hecatombes

...”(L.22)  — a palavra em destaque significa:

A) transformações da crosta terrestre

B) decisões dramáticas

C) matanças desenfreadas

D) grandes inundações

05. Em “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca.”

(L.4/5) — a expressão em destaque significa:

A) corrigir

B) esclarecer

C) reconhecer

D) respaldar

06. “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca. Mas o ho-

mem cordial pode inspirar um passeio pela história.” (L.4/5) —

determina alteração semântica reescrever esses dois períodos

do seguinte modo:

A) Ainda que não me atreva a passar a limpo tal encrenca,

o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

B) Mesmo que não me atreva a passar a limpo tal encrenca,

o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

C) Embora não me atreva a passar a limpo tal encrenca, o

homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

D) Porque não me atrevo a passar a limpo tal encrenca, o

homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

07. “Nas vantagens do Brasil, mencionam-se a nossa tole-

rância e o nosso pacifismo ...” (L.1/2) — esse trecho pode

ser reescrito, segundo a norma culta, do seguinte modo:

A) Dentre as vantagens do Brasil, citam-se a nossa tole-

rância e o nosso pacifismo...

B) Entre as vantagens do Brasil, falam-se da nossa tole-

rância e o nosso pacifismo...

C) Entre as vantagens do Brasil, acreditam-se na nossa

tolerância e o nosso pacifismo...

D) Dentre as vantagens do Brasil, aludem-se à nossa tole-

rância e o nosso pacifismo...

08.  “A nossa foi assunto de família, resolvido com elegân-

cia.” (L.10/11) — determina alteração semântica reescre-

ver esse segmento do seguinte modo:

A) A nossa foi assunto resolvido em família, com elegância.

B) A nossa foi assunto resolvido com elegância, em família.

C) A nossa foi assunto elegante, resolvido em família.

D) A nossa foi assunto elegantemente resolvido em família.

09.  “Assistimos impassíveis à nossa economia ser corro-

ída pela China.” (L.27) — dentre as frases abaixo, aquela

que contraria a norma culta, quanto à regência, é:

A) Os brasileiros assistiram ao desaquecimento de sua

economia.

B) A sociedade assiste passivamente a corrosão de sua

economia.

C) Não nos assiste o direito de julgar os fatos de nossa

história.

D) Os advogados assistem juridicamente seus clientes.

10.  O radical do vocábulo cordial está presente na expres-

são destacada em:

A) O Brasil colonial era submisso à Coroa Portuguesa.

B) O cortejo seguiu vagarosamente.

C) Sabemos de cor todos os impostos que pagamos.

D) É preciso ter coragem para mudar.
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CONHECIMENTOS GERAIS

CONSIDERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO E RES-
PONDA ÀS QUESTÕES DE Nº 11 A 16.

11. De acordo com o artigo 249, compete ao Sistema Úni-
co de Saúde desenvolver ações visando à segurança e à
saúde do trabalhador. Tais ações serão desenvolvidas,
dentre outros meios, através de:

A) destinação de recursos a empresas privadas visando à
prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissi-
onais

B) incentivo ao uso de atestado de esterilização e de teste
de gravidez como condição para admissão ou permanên-
cia no trabalho

C) controle e fiscalização dos ambientes e processos de
trabalho nos órgãos ou empresas públicas e privadas, in-
cluindo os departamentos médicos

D) garantia do direito de recusa de trabalho em ambiente
sem controle adequado de riscos, cabendo à empresa a
decisão sobre a permanência no emprego

12. O artigo 63 enumera as infrações político-administrati-
vas pelas quais responderão os Vereadores. Constitui infra-
ção político-administrativa dos Vereadores, dentre outras:

A) fixar residência fora do Município

B) descumprir o orçamento aprovado para o exercício fi-
nanceiro

C) retardar a publicação de leis

D) deixar de atender às orientações do líder de seu partido

13. Segundo o artigo 262, o Poder Público Municipal as-
segurará, na promoção da educação pré-escolar e do en-
sino de 1º grau, a observância, dentre outros, do seguinte
princípio:

A) garantia de fiscalização e controle da pesquisa e da
veiculação do pensamento

B) estabelecimento de condições para o acesso à escola,
segundo a idade e o sexo

C) garantia de condições técnicas adequadas para o exer-
cício do magistério

D) estabelecimento de concepção pedagógica única, em
detrimento da regionalização

14. Como estabelece o artigo 19, a concessão de licença
ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores constitui
competência exclusiva:

A) do Superior Tribunal de Justiça
B) da Câmara Municipal
C) da Administração Municipal
D) da Secretaria Municipal de Fazenda

15. Os servidores públicos constituem os recursos huma-
nos dos Poderes Municipais, assim entendidos os que ocu-
pam ou desempenham cargo, função ou emprego de natu-
reza pública, com ou sem remuneração. Segundo o artigo
86, considera-se servidor público civil aquele que:

A) assume, por designação do Prefeito, função político-
administrativa não remunerada em empresas públicas, bem
como na Câmara Municipal

B) mantém vínculo empregatício com empresas públicas,
ou sociedades de economia mista, que sejam prestadoras
de serviços públicos

C) exerce temporariamente cargo ou função em confiança
na Administração direta ou nas autarquias e fundações de
direito público

D)  ocupa cargo de provimento efetivo, na Administração
direta ou nas autarquias e fundações de direito público,
bem como na Câmara Municipal

16. Cabe ao Município prestar assistência social a quem
dela necessitar. Com a finalidade de suprir as deficiências
sociais da comunidade, o Município criará, na Sede e nos
Distritos, e em local de fácil acesso:

A) Centros Comunitários
B) Associações de Moradores
C) Instituições Religiosas
D)  Delegacias Regionais

17. A partir de 1820, atraídos pelo clima, imigrantes euro-
peus deixam Nova Friburgo e instalam-se na Cantagalo do
século XIX, desempenhando um importante papel na eco-
nomia da região. O trabalho imigrante foi responsável:

A) pelo desenvolvimento da atividade pecuária
B) pelo incremento da implantação de novas lavouras de café
C) pelo progresso decorrente da exploração do ouro
D) pela fundação das primeiras instituições de ensino e
pesquisa

18. Atualmente, a principal riqueza mineral do Município
de Cantagalo são:

A) os calcários cristalinos
B) os veios auríferos
C) as areias monasíticas
D) as jazidas de petróleo

19. O Rio Paraíba do Sul separa Cantagalo do Município
de Pirapetinga, este último localizado no Estado de:

A) São Paulo
B) Rio de Janeiro
C) Minas Gerais
D) Espírito Santo

20. O Brasão de Cantagalo é um dos símbolos do Municí-
pio. Representados no segundo quartel do brasão, o livro e
a pena lembram:

A) o importante escritor cantagalense João Guimarães
Rosa, autor de “Grande Sertão Veredas”

B) o educador Arthur Nunes, responsável pela fundação da
primeira Escola do Município

C) o trabalho dos jesuítas, responsáveis por significativo
avanço cultural da região

D) a obra “Os Sertões”, do grande escritor cantagalense
Euclides da Cunha
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.  O Índice CPO-D de um adulto que possui 5 dentes
ausentes, 4 restaurados, 3 com cárie radicular e 2 com
cáries proximais é:

A) 14
B) 11
C) 12
D) 9

22.  Com a inclusão de todos os elementos dentários pos-
síveis, as variações dos índices CPO-D e CPO-S são, res-
pectivamente:

A) 0 a 32 e 0 a 160
B) 0 a 32 e 0 a 148
C) 0 a 28 e 0 a 160
D) 0 a 28 e 0 a 148

23.  A cárie é uma doença multifatorial dependente de três
fatores essenciais, propostos por Keys, em 1962. O quar-
to fator primário, proposto por Newbrum, em 1988, para o
surgimento da cárie dental, é:

A) flúor
B) saliva
C) renda
D) tempo

24.  Novos conceitos para as doenças  periodontais possi-
bilitaram melhor direcionamento dos serviços e ações pre-
ventivas em saúde coletiva. Dentre eles, destaca-se:

A) A resposta imunoinflamatória  do hospedeiro é protetora
e não causa destruição dos tecidos periodontais durante a
periodontite.

B) Indivíduos portadores de gengivite evoluem invariavel-
mente para periodontite que, se não tratada, acarretará a
perda dentária.

C) Fatores de risco congênitos específicos , adquiridos e
ambientais contribuem para a suscetibilidade da doença
periodontal.

D) A periodontite progride de forma contínua até a perda do
dente, sem influência do poder de resposta do hospedeiro
frente à agressão bacteriana.

25.  O diabetes melitus tem alguns efeitos sobre a respos-
ta  do hospedeiro à inflamação gengival. Dentre eles, des-
taca-se:

A) função reduzida e defeitos de quimiotaxia dos leucócitos
polimorfonucleares

B) níveis reduzidos de IL-1B e PGE2 no líquido gengival

C) aumento da síntese do colágeno pelos fibroblastos

D) formação de AGE que se ligam às células endoteliais,
causando vasodilatação

26.  Um  dos agentes usados no controle da placa dentária
em pastas de dentes do grupo dos fenóis é:

A) peróxido de hidrogênio
B) laurilsulfato de sódio
C) triclosan
D) clorexidina

27.  A melhor técnica para recuperação de Espaço Biológi-
co Periodontal invadido por uma fratura no elemento 11 é:

A) gengivectomia
B) osteotomia
C) reposicionamento coronário
D) tracionamento dental

28.  As lesões não cariosas que podem acometer pacien-
tes que consomem freqüentemente frutas cítricas e refri-
gerantes são denominadas:

A) erosões
B) abfrações
C) atrições
D) abrasões

29.   Para realizar um preparo para restauração indireta em
cerâmica deve-se ter:

A) margens axiais em ombro raso
B) ângulos cavo superficiais biselados
C) paredes expulsivas em aproximadamente 45 graus
D) redução oclusal mínima de 2 mm

30.  O uso do AAS é contra indicado em procedimentos
que envolvem sangramento, pois altera a agregação
plaquetária através da inibição irreversível da :

A) cicloxagenase
B) tromboxana
C) prostaglandina
D) interleucina

31. Um dos antibióticos que atuam na parede celular
bacteriana é:

A) tetraciclina
B) macrolideo
C) cefalosporina
D) nistatina

32. O número máximo de tubetes de lidocaína com
adrenalina 1: 100.000 que pode ser aplicado em uma cri-
ança de 35Kg é:

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

33.  A superfície mais suscetível de perfuração durante o
acesso à câmara pulpar de um incisivo inferior é:

A) mesial
B) distal
C) vestibular
D) lingual

34.  A melhor conduta para  uma fratura coronária compli-
cada, em um dente permanente incompletamente forma-
do, com atendimento em menos de 24 horas, é:

A) restaurar o elemento imediatamente
B) realizar a pulpectomia
C) realizar o capeamento e restauração
D) realizar a pulpotomia cervical
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35.  Um exemplo de Resíduo de Serviço de Saúde classi-
ficado no Grupo E, segundo a RDC 306, é:

A) cultura de microorganismos
B) lima endodôntica
C) resíduo de saneante
D) papel sanitário

36.  De acordo com a RDC 306, de 7 de dezembro de
2004, o grupo de substância infectante é o:

A) A
B) B
C) C
D) D

37.  A substância que só poderá ser descartada após pro-
cesso de neutralização para atingir o pH entre 7 e 9 é o:

A) fixador
B) formaldeído
C) glutaraldeído
D) revelador

38.  O saco de acondicionamento de lixo de cor azul é
utilizado para descartar o seguinte material:

A) papel
B) metal
C) vidro
D) plástico

39.  Os resíduos produzidos no consultório, que são equi-
parados aos resíduos domiciliares, são do grupo:

A) B
B) C
C) D
D) E

40.  Uma das substâncias produzidas pelo osteoblasto é:

A) a trombina
B) o colágeno
C) a plasmina
D) a histidina

41.  A sialolitíase ocorre mais comumente nas seguintes
glândulas salivares:

A) submandibulares
B) parótidas
C) sublinguares
D) menores

42.  Os pigmentos endógenos que mais comumente con-
tribuem para a cor da mucosa bucal são:

A) bilirrubina e histamina
B) heparina e caroteno
C) hemoglobina e melanina
D) hemossiderina e glicina

43.  O ramo terminal que leva o suprimento sanguíneo para
o palato duro é o da  seguinte artéria:

A) alveolar inferior
B) sublingual
C) esfenopalatina
D) bucal

44.  O ramo do nervo responsável pelo paladar dos dois
terços anteriores da língua é o:

A) alveolar inferior do nervo mandibular
B) mentoniano do nervo alveolar inferior
C) bucal do nervo mandibular
D) lingual do nervo mandibular

45.  As papilas linguais localizadas nas margens laterais
da língua são as:

A) filiformes
B) circunvaladas
C) fungiformes
D) foliadas

46.  Durante a embriogênese, o estomódio é, de início, deli-
mitado rostralmente e caudalmente, respectivamente, por:

A) placa neural e eminência cardíaca
B) cérebro médio e membrana bucofaríngea
C) cérebro posterior e sinus cervical
D) intestino anterior e cérebro anterior

47.  Uma das atribuições do cirurgião-dentista no Progra-
ma de Saúde da Família é:

A) apoiar as atividades dos ACDs nas ações de prevenção
e promoção da saúde bucal

B) coordenar e realizar a manutenção e a conservação
dos equipamentos odontológicos

C) preparar e organizar instrumentais e materiais neces-
sários para o atendimento odontológico

D) coordenar e participar de ações coletivas voltadas à
promoção de saúde e à prevenção de doenças bucais

48.  O objetivo geral da estratégia do Programa de Saúde
da Família é:

A) a participação dos agentes comunitários na rede priva-
da de assistência

B) o monitoramento dos profissionais da saúde no âmbito
público

C) a reorganização da atenção básica no país

D) o fomento ao assistencialismo em todas as esferas de
governo

49.  De acordo com a portaria GM/MS 399, é de responsa-
bilidade do município, no que diz respeito à gestão do tra-
balho, as ações de:

A) monitoramento e fiscalização do cumprimento dos cri-
térios nacionais, estaduais e municipais de credenciamento
de serviços

B) promoção e desenvolvimento de políticas de gestão do
trabalho, considerando os princípios da humanização, da
participação e da democratização das relações de traba-
lho

C) identificação dos usuários do SUS, com vistas à
vinculação de clientela e à sistematização da oferta dos
serviços

D) coordenação e apoio à implementação da regulação da
atenção pré-hospitalar às urgências, de acordo com a
regionalização e conforme normas vigentes e pactuações
estabelecidas

50.  É um eixo estruturante do pacto de gestão do SUS:

A) a centralização
B) a regulação
C) a regionalização
D) o planejamento





