
 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
    

 
 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala. 
02 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 questões. Se não estiver completo, exija 
outro do fiscal da sala. 
03 - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.  
04 - Ao receber a folha de respostas, escreva seu nome, o nome do cargo, o número da identidade, a data de 
nascimento, o endereço, a cidade e assine o cartão de identificação. Qualquer irregularidade observada, comunique 
imediatamente ao fiscal. 
05 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de 
respostas. 
06 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica azul ou preta e faça as marcas de acordo 
com o exemplo. A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras. Exemplo: 
 

                      Forma correta:   Forma errada:  ����  ���� ���� 
 
07 - Só marque uma resposta para cada questão. 
08 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo. 
09 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será considerada como 
respondida corretamente por todos os candidatos presentes.  
10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 
11 - Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios 
gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o Folha Resposta. 
12 - O tempo disponível para estas provas de questões objetivas é de 4 horas. 
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Rascunho 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões 01, 02 
e 03: 
 

O Desafio às Leis 
 
“A lei, sim, é intrinsecamente má e perversa. Vamos lutar 
para mudá-la.” Essa era a resposta padrão de Tancredo 
Neves , então senador oposicionista, aos parentes de presos 
pela ditadura militar que o procuravam em busca de ajuda. 
Tancredo fazia suas gestões junto aos generais. Ele sempre 
lembrava, porém, que o mal maior não estava no 
cumprimento da Lei de Segurança Nacional, mas na sua 
existência. Ministro da Justiça no governo de Getúlio 
Vargas, Tancredo era um legalista e, mesmo sob o regime 
de exceção, vislumbrava melhorias institucionais pelo 
caminho do aprimoramento das leis, e não pelo desrespeito 
a elas. Uma reportagem desta edição de VEJA mostra que, 
em contraste com o sereno legalismo de Tancredo, no 
Brasil de hoje o governante se insurge de maneira histérica 
contra leis intrinsecamente boas, democraticamente feitas e 
aprovadas. A pouco mais de dois meses da votação em 
primeiro turno, zomba abertamente da consagrada Lei 
Eleitoral brasileira. O mais preocupante é que o péssimo 
exemplo vem de cima. Lula pouco se importa de ser 
multado pelo Tribunal Superior Eleitoral por fazer 
propaganda ilegal de sua candidata, Dilma Rousseff. A 
reportagem de VEJA lista os inúmeros episódios em que 
Lula ou seus assessores diretos trataram as leis brasileiras e 
até internacionais com escárnio. O texto lembra que a 
relativização da ética foi a única saída encontrada pelo 
governo petista para não perder sua legitimidade depois de 
toda a cúpula ser flagrada no escândalo do mensalão, tendo 
o próprio marqueteiro Duda Mendonça admitido oficial e 
publicamente o uso de dinheiro sujo na campanha de Lula 
em 2002. A sucursal de Brasília contribui com uma 
revelação exclusiva. Os repórteres trouxeram à luz a 
testemunha do ousado atentado à lei que foi o 
desaparecimento das fitas da vigilância do Palácio do 
Planalto. Esses registros serviriam como evidência de que 
Dilma Rousseff mentiu ao negar ter se encontrado com a 
então secretária da Receita Federal Lina Vieira. No 
encontro, Dilma pediu favores administrativos em 
benefício do clã Sarney, aliado ao governo. Lula está a cinco 
meses de terminar seu mandato, e é triste constatar que o 
permanente desrespeito às leis ficará como mancha 
indelével de uma Presidência com tantas e diversas outras 
qualidades.  
            (Revista VEJA, 21 de julho de 2010) 

 
01) Segundo o texto: 
 
a) A única saída para o Brasil é a edição de novas leis 

mais justas. 
b) O maior problema do Brasil é a relativização da 

ética que está presente em todos os governos e os 
leva à um regime de exceção. 

c) A lei é má e perversa, devendo ser modificada 
através da iniciativa popular. 

d) O problema não está nas leis democraticamente 
feitas e aprovadas, mas sim na postura dos 
governantes que não a cumprem. 

e)  O governo de Tancredo Neves tratava as leis com 
escárnio e desrespeito.  

 
02) A qual classe gramatical pertence a palavra 
indelével encontrada no texto? 
 
a)  Adjetivo. 
b) Substantivo. 
c) Advérbio. 
d)  Pronome. 
e)  Verbo. 
 
03) Classifique a expressão “mensalão” 
encontrada no texto: 
 
a) Metáfora. 
b) Neologismo. 
c) Zeugma. 
d) Assíndeto. 
e) Prosopopéia. 
 
04) Assinale a alternativa em que a crase está 
empregada de forma correta: 
 
a)  Eu faço às vezes de médico. 
b)  Chegamos todos exaustos à casa. 
c)  Esta caneta pertence à Augusto. 
d)  Ela ficou frente à frente com o agressor. 
e) Iremos à Roma dos Imperadores. 
 
05) Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 
“Muitos torcedores foram impedidos de entrar no 
ginásio, _____________ os ingressos disponíveis 
eram insuficientes. Mesmo assim, alguns 
torcedores permaneceram fora do ginásio 
reclamando e tentando descobrir o ____________ 
do problema. 
 
a) porquê – porque. 
b)  porque – por quê. 
c)  porque – porquê. 
d)  por quê – porquê. 
e)  porque – por que. 
 
06) Assinale a alternativa em que a regência 
nominal não está em conformidade com a norma 
culta da Língua Portuguesa: 
 
a) Os velhos hábitos são incompatíveis à vida 
moderna. 
b) Getúlio Vargas considerou a morte preferível à 
renúncia. 
c)  Fui favorável a que  saíssem do partido. 
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d)  Havia receio de que acontecesse um infortúnio. 
e)  Há muitos estrangeiros residentes em Curitiba. 
 
07) Identifique a figura de linguagem presente na 
frase abaixo: 
 

“Todos os dias lia Fernando Pessoa.” 
 
a) Prosopopéia. 
b)  Metáfora. 
c)  Catacrese. 
d)  Metonímia. 
e)  Hipérbole. 
 
08) Identifique a figura de linguagem presente na 
frase abaixo: 
 

“O pé da cadeira está quebrado.” 
 
a) Pleonasmo. 
b)  Catacrese. 
c)  Metonímia. 
d)  Metáfora. 
e)  Hipérbole. 
 
09) Assinale a alternativa em que os sinais de 
pontuação foram usados corretamente. 
 
a) Naquele dia, Guilherme e Márcia, um lindo casal, 

viveu fortes emoções. 
b) Guilherme e Márcia, estão acostumados com esta 

situação. 
c) Naquele dia, Guilherme e Márcia viveram, fortes 

emoções. 
d) Naquele dia Guilherme e Márcia viveram fortes 

emoções. 
e) Guilherme e Márcia estão acostumados, com esta 

situação. 
 

10) Poeta baiano pertencente à terceira geração 
poética do Romantismo brasileiro, caracterizada 
pelo engajamento em relação a questões sociais. 
O inconformismo do autor com o problema da 
escravidão fez com que ele se filiasse ao 
movimento abolicionista. Autor do poema Vozes 
d´África: 
 
a) Manuel Bandeira. 
b) Manuel Antonio de Almeida. 
c) José de Alencar. 
d) Euclides da Cunha. 
e)  Castro Alves. 
 

Legislação 
 
11) Conforme disposto na Lei Orgânica, o 
Município de Almirante Tamandaré do Sul/RS é 

pessoa jurídica de direito __________ , integrante 
de forma indissolúvel do Estado do Rio Grande 
do Sul e da República Federativa do Brasil: 
 
a) Privado externo. 
b) Legislativo público. 
c) Público interno. 
d) Executivo interno. 
e) Externo público. 
 
12) Assinale a alternativa INCORRETA de acordo 
com a Lei Orgânica do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS: 
 
a) O dia 15 de abril, aniversário da cidade, é a data 

magna municipal. 
b) São Poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo. 
c) São símbolos do Município, o Brasão, a Bandeira e 

o Hino, representativos de sua cultura e história. 
d) São distritos de Almirante Tamandaré do Sul, o 1º 

Distrito de Rincão do Segredo e o 2º Distrito de 
Linha Vitória. 

e) São bens do Município todas as coisas móveis e 
imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 
pertençam. 

 
13) De acordo com a Lei Orgânica  do  Município 
de Almirante Tamandaré do Sul/RS, sobre o 
Poder Legislativo é correto afirmar: 
 
a) O Poder Legislativo do Município é exercido pela 

Prefeitura Municipal. 
b) A Câmara Municipal será composta por 09 

vereadores, eleitos pelo sistema proporcional, como 
representantes do povo e funcionará de acordo 
com o seu Regimento Interno. 

c) Cada legislatura terá duração de cinco anos, 
compreendendo cada ano uma sessão legislativa. 

d) As reuniões da Câmara serão extraordinárias ou 
solenes somente. 

e) O vereador que não tomar posse na data prevista 
deverá fazê-lo dentro do prazo de 24 horas, sob 
pena de perda do mandato. 

 
14) Analise os itens abaixo, segundo o Capítulo II 
da Lei Orgânica do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul/RS, marque V para 
Verdadeiro, F para Falso e assinale a alternativa 
correta: 
 
(      ) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, 

auxiliado pelos Vereadores eleitos. 
(      ) O Vice-Prefeito exercerá as funções de Prefeito 

nos casos de impedimento do titular e lhe 
sucederá em caso de vaga, podendo se recusar 
em fazê-lo por motivo de foro íntimo. 
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(      ) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-
Prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a 
administração municipal o Presidente da 
Câmara, não podendo se recusar em fazê-lo. 

 
a) F, F, V. 
b) V, V, V. 
c) F, V, F. 
d) V, F, F. 
e) V, F, V. 
 
15) Conforme a Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, Compete ao 
Prefeito: 
 
a) Representar o Município somente em juízo. 
b) Iniciar o processo executivo, na forma e nos casos 

previstos na Lei Orgânica. 
c) Contratar a prestação de serviços e obras, sendo 

desnecessária a existência de procedimento 
licitatório. 

d) Prestar à Câmara Municipal, no prazo de trinta dias, 
as informações solicitadas sobre projeto de lei em 
tramitação na Câmara. 

e) Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. 
 
16) O artigo 58 da Lei Orgânica do Município de 
Almirante Tamandaré do Sul/RS, dispõe que o 
Prefeito não poderá afastar-se do Município e do 
Estado por mais de _______ dias, e do País por 
mais de ______ dias, sem licença da Câmara, sob 
pena de extinção do mandato.  
 
a) cinco – dez. 
b) quatro – dois. 
c) dez – três. 
d) três – cinco. 
e) seis – sete. 
 
17) De acordo o artigo 3º da Constituição Federal 
de 1988, constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: 
 

I. Garantir o desenvolvimento nacional. 
II. Fundamentar o pluralismo político. 
III. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 
18) Com base em seus conhecimentos sobre o 
artigo 5° da Constituição Federal de 1988, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 

a) Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos da Constituição Federal. 

b) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de 
assistência religiosa nas entidades civis e militares 
de internação coletiva. 

c) Ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante. 

d) É garantido o direito de propriedade. 
e) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido o anonimato. 
 
19) Conforme disposto na Constituição Federal de 
1988, a prática do racismo constitui crime 
_____________________, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da lei: 
 
a) inafiançável e imprescritível. 
b) litigante e contraditório. 
c) de caráter perpétuo. 
d) inadmissível e inafiançável. 
e) prescritivo e extraditório. 
 
20) Segundo o artigo 5° da CF/88, inciso LXXVI, 
são gratuitos para os reconhecidamente pobres, 
na forma da lei: 
 

I. Registro civil de nascimento. 
II. Registro civil de casamento. 
III. Título de eleitor. 
IV. Certidão de óbito. 
 
a) Somente os itens I, III e IV. 
b) Somente os itens I e IV. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente o item I. 
e) Todos os itens. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
21) As áreas de competência para atuação do 
especialista em Dentística incluem: 
 

I. Procedimentos estéticos, educativos e 
preventivos. 

II. Procedimentos conservadores da vitalidade 
pulpar. 

III. Confecção de restaurações estéticas indiretas, 
unitárias ou não. 

IV. Procedimentos cirúrgicos paraendodônticos. 
 
a) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
b)  Somente os itens I e II estão corretos. 
c)  Somente o item I está correto. 
d)  Todos os itens estão corretos. 
e)  Todos os itens estão incorretos. 
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22) As equipe de Saúde da Família e as Equipes 
de Saúde Bucal trabalham unidas, em conjunto, 
apesar de existir atribuições específicas para 
ambas e para os membros de cada uma. São 
atribuições comuns a todos os profissionais que 
integram as equipes, EXCETO: 
 
a) Conhecer a realidade das famílias pelas quais são 

responsáveis com ênfase nas suas características 
sociais, econômicas, culturais, demográficas e 
epidemiológicas. 

b) Identificar os problemas de saúde e situações de 
risco mais comuns as quais a população está 
exposta. 

c) Executar, de acordo com a qualificação de cada 
profissional, os procedimentos de vigilância e de 
vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do 
ciclo de vida. 

d) Valorizar a relação com o usuário e com a família, 
para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de 
respeito. 

e) Fazer propaganda de seus serviços, para assim, 
elaborar com a participação da comunidade, um 
plano de desenvolvimento local baseado nos 
conhecimentos adquiridos e no enfrentamento dos 
problemas de saúde e fatores que colocam em risco 
a saúde. 

 
23) Baseado nos preceitos constitucionais a 
construção do SUS se norteia pelos seguintes 
princípios doutrinários, EXCETO: 
 
a) Garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a 

todo e qualquer cidadão. 
b) As ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde formam também um todo indivisível e não 
podem ser compartimentalizadas. 

c) Todo cidadão é diferente perante o SUS e será 
atendido conforme suas necessidades, apenas até o 
limite do que o sistema puder oferecer para todos. 

d) O indivíduo tem direito de acesso a todos os 
serviços públicos de saúde, assim como àqueles 
contratados pelo poder público. 

e) Assegura ações e serviços de todos os níveis de 
acordo com a complexidade que cada caso requeira, 
more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem 
barreiras. 

 
24) Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa 
própria, de profissionais liberais, legalmente 
habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação da 
saúde. Assim, assinale a alternativa correta: 
 
a) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada. 

b) É permitida a participação direta ou indireta de 
empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à 
saúde. 

c) Mesmo que as disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma determinada área, o SUS não poderá recorrer 
aos serviços ofertados pela iniciativa privada. 

d) Proprietários, administradores e dirigentes de 
entidades ou serviços contratados podem exercer 
cargo de chefia ou função de confiança no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

e) As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos 
terão preferência para participar do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

 
25) A imunização dos profissionais que estão sob 
o risco de se expor a sangue, saliva ou a outro tipo 
de secreção humana é indispensável para que se 
mantenham completamente protegidos contra: 
 

I. Tétano. 
II. Tuberculose. 
III. Hepatite B. 
IV. Rubéola. 
V. Sarampo. 

 
a) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
b)  Somente os itens II, III e V estão corretos. 
c)  Somente os itens I e II estão corretos. 
d)  Todos os itens estão corretos. 
e)  Todos os itens estão incorretos. 
 
26) A Lei Orgânica da Saúde preconiza, 
EXCETO que: 
 
a) A saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o trabalho, a renda e 
a educação. 

b) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
por órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da Administração direta e indireta e 
das fundações mantidas pelo Poder Público, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

c) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

d) O dever do Sistema Único de Saúde (SUS) exclui o 
das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade. 

e) Dentre os objetivos do Sistema Único de Saúde 
(SUS) está a identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde. 

 
27) De acordo com a Lei n° 8.080, à direção 
estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 
compete: 
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a) Acompanhar, controlar e avaliar as redes 
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS). 

b) Coordenar e, em caráter complementar, executar 
ações e serviços de saúde da mulher. 

c) Promover a centralização para os Municípios dos 
serviços e das ações de saúde. 

d) Prestar apoio moral e financeiro aos Municípios e 
executar em caráter exclusivo ações e serviços de 
saúde. 

e) Coordenar e, em caráter complementar, executar 
ações e serviços de farmacologia. 

 
28) Considerando o disposto no Código de Ética 
Odontológico, marque V quando verdadeiro e F 
quando falso e assinale a alternativa correta: 
 
( ) O profissional condenado por infração ética a 

pena prevista no artigo 40 do Código de Ética 
Odontológico, poderá ser objeto de reabilitação, na 
forma prevista no Código de Processo Ético 
Odontológico. 

( ) Além das penas disciplinares previstas no Código 
de Ética Odontológico, também poderá ser 
aplicada pena pecuniária a ser fixada pelo Conselho 
Federal, arbitrada em no mínimo 25 (vinte e cinco) 
vezes o valor da anuidade. 

( ) O especialista, atendendo a paciente encaminhado 
por cirurgião-dentista, atuará somente na área de 
sua especialidade. 

 
a) V, F, V. 
b) F, F, V. 
c)  F, V, F. 
d)  V, V, V. 
e)  V, V, F. 
 
29) As indicações da Gengivoplastia são:  
 

I. Eliminação de margens gengivais espessas.  
II. Eliminação de crateras gengivais.  
III. Correção de desníveis gengivais.  
IV. Eliminação de pigmentações por melanina. 
 
a) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
b) Somente os itens I e III estão corretos. 
c) Somente os itens II e IV estão corretos. 
d) Somente o item I está correto. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
30) São doenças gengivais de origem fúngica: 
 

I. Eritema gengival linear. 
II. Histoplasmose. 
III. Herpes gengival recorrente. 
 
a) Somente os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 

d) Todos os itens estão corretos. 
e) Somente os itens I e III estão corretos. 
 
31) O uso da __________________ no tratamento 
de infecções odontogênicas é o segundo mais 
freqüente, depois dos derivados da penicilina, 
sendo reservado como alternativa para pacientes 
alérgicos à penicilina nas infecções de pequena 
ou média gravidade. 
 
a) Dicloxacilina. 
b) Ampicilina. 
c) Amoxacilina. 
d) Eritromicina. 
e) Oxacilina. 
 
32) Com relação as principais doenças ou 
problemas bucais, assinale a única alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A cárie dentária é uma doença que provoca a 

destruição e a formação de cavidades nos dentes, 
por meio da ação de bactérias que transformam em 
ácido os açúcares que comemos. 

b) A placa dentária, que é uma película que se forma 
sobre o dente continuamente, serve de local para as 
bactérias se alojarem. 

c) A oclusão é uma doença causada pelas bactérias da 
placa dentária que atinge a gengiva e os ossos em 
volta dos dentes. 

d) O flúor é um elemento muito importante na 
prevenção da cárie dentária, mas se ingerido em 
excesso durante os anos em que os dentes estão se 
formando pode causar um defeito chamado de 
fluorose. 

e) As bactérias da placa geralmente são as 
responsáveis pelo mau-hálito. 

 
33) O início da odontogênese, no homem, se dá 
por volta da __________ semana de vida intra-
uterina (SVIU). 
 
a) 3ª. 
b) 8ª. 
c) 9ª. 
d) 6ª. 
e) 12ª. 
 
34) Na prevenção da cárie dentária é comum a 
realização de bochechos com flúor. Dentre as 
alternativas abaixo assinale aquela onde consta a 
forma correta para sua realização: 
 
a)  Bochechos diários com solução de 3,0% de 

fluoreto de sódio neutro. 
b)  Bochechos semanais com solução de 0,2% de 

fluoreto de sódio. 
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c)  Bochechos semanais com solução de 0,03% de 
fluoreto de sódio. 

d)  Bochechos diários com solução de 2,0% de 
fluoreto de sódio neutro. 

e)  Bochechos esporádicos com solução de 1,5% de 
fluoreto de sódio. 

 
35) Sobre a displasia cementária periapical 
marque V quando verdadeiro e F quando falso e 
assinale a alternativa correta: 
 
( ) É um tumor odontogênico maligno de origem 

mesenquimal, do ligamento periodontal. 
( ) Esta patologia possui uma evolução natural, 

passando por três fases de desenvolvimento: 
osteolítica, cementoblástica e de maturação.  

( ) Na fase final, de maturação, há uma completa 
calcificação da região fornecendo uma imagem 
radiopaca, muitas vezes circundada por um estreito 
halo radiolúcido. 

 
a) V, F, F. 
b) V, F, V. 
c) V, V, V. 
d) F, F, V. 
e) F, V, V. 
 
36) A __________________ é um material usado 
na odontologia com a finalidade de restaurar 
(estética e funcionalmente) os dentes. Sua 
aplicação é bem ampla, podendo ser usada para 
mudar a forma dos dentes, restaurar dentes 
fraturados, preencher cavidades provocadas pela 
cárie e minimizar imperfeições do esmalte 
dentário: 
 
a) Resina composta. 
b) Resina direta. 
c) Braquetas. 
d) Vômer. 
e) Fibro-dentina. 
 
37) Sobre a utilização da toxina botulínica na 
Odontologia, marque V quando verdadeiro e F 
quando falso e assinale a alternativa correta: 
 
( )  Quando injetada no músculo, atua na sinapse 

bloqueando a liberação de acetilcolina, provocando 
o relaxamento muscular e ocasionando a 
diminuição da dor. 

( )  Apresenta potencial de emprego na área de 
atuação do cirurgião-dentista em casos de 
bruxismo, hipertrofia do masseter, disfunções 
temporo-mandibulares. 

( )  Atualmente a toxina é mais freqüentemente 
utilizada na odontologia em casos de doenças ou 
disfunções nos músculos mastigatórios. 

( )  O cirurgião-dentista pode aplicar a toxina 
botulínica para fins estéticos. 

 
a) V, F, F, F. 
b) V, V, V, F. 
c) V, V, V, V. 
d) F, V, V, V. 
e) F, F, V, F. 
 
38) Sobre o Sistema Único de Saúde, marque V 
quando verdadeiro e F quando falso e assinale a 
alternativa correta: 
 
( ) O Sistema Único de Saúde possui um nível de 

atendimento inigualável por outros países 
emergentes. 

( )  A percepção dos usuários do Sistema Único de 
Saúde, de acordo com a última PNAD (Pesquisa 
Nacional por Amostragem de Domicílios) é de que 
o atendimento é satisfatório, mas sua agilidade 
ainda deixa a desejar. 

( )  O SUS define-se em alguns princípios, divididos 
em ideológicos e organizacionais. Os ideológicos 
são universalidade, integralidade e equidade. 

 
a)  F, V, V. 
b)  V, F, V. 
c)  V, V, V. 
d)  V, F, F. 
e)  F, F, V. 
 
39) Durante a gestação surgem uma série de 
mudanças físicas e fisiológicas, sendo que 
também neste período é importante que a mulher 
cuide da saúde oral. Assinale abaixo a alternativa 
incorreta sobre a saúde bucal na gestação: 
 
a)  As gestantes sempre têm problemas periodontais 

durante a gravidez. 
b)  Deve-se evitar o uso de antisséptico bucal. 
c)  A gestante pode realizar tratamento oral, sendo que 

o ideal é que o atendimento ocorra no segundo 
trimestre da gravidez. 

d)  A informação de que a gravidez deixa os dentes 
fracos não é verdadeira. 

e)  O aumento das cáries nas gestantes ocorre, 
principalmente, pela maior formação da chamada 
placa bacteriana, placa dental ou biofilme oral sobre 
os dentes. 

 
40) Marque V quando verdadeiro e F quando falso 
e assinale a alternativa correta: 
 
( )  O Programa de Saúde da Família (PSF) no Brasil, 

teve início em 1995 como um dos programas 
sugeridos  pelo governo federal com o objetivo de 
abastecer com implementos da saúde pública a 
atenção primária dos municípios. 
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( ) O protocolo de Manchester é uma metodologia 
de trabalho para os serviços de urgência. 

( ) A Meta do Protocolo de Manchester é estabelecer 
um tempo de espera pelo diagnóstico. 

 
a) V, V, V. 
b) F, F, V. 
c) F, V, V. 
d) F, V, F. 
e) V, V, F. 
 
 


