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BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
TEMAS POLÊMICOS sempre existiram, o que é muito
saudável para uma democracia em que a diversidade de
opiniões deve ser incentivada para que argumentos vários
sejam arregimentados a favor desta ou daquela opinião. No
final de 2006, por exemplo, revistas semanais de grande porte
criticavam a atuação da indústria farmacêutica. Na
INTERNET, vários fóruns foram criados e, neles, os
internautas registravam o que consideravam relevante para o
debate. Nesta prova, então, utilizamos dois textos: no
primeiro, o internauta, para corroborar sua posição, cita
fragmento de um artigo; no segundo, outro internauta
responde ao artigo primeiro com texto de autoria própria.
TEXTO 1
É inegável a participação da indústria farmacêutica na
pesquisa clínica, na busca de novos fármacos para patologias
antigas e novas, em que necessidades são criadas a partir da
síntese de novas drogas. É inegável, ainda, a participação
dessa indústria junto às universidades financiando tais
pesquisas. Não se pode esquecer também sua participação
na educação continuada, mediante patrocínio de eventos
científicos e edição de livros distribuídos gratuitamente aos
médicos. Colaborando para a atualização deles.
Mas é evidente que se trata de um negócio em mercado
muito competitivo: somente no Brasil, segundo dados da
Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica, as vendas
de medicamentos alcançaram 17 bilhões de reais em um
período de 12 meses (abril de 2003 a março de 2004). Além
disso, funcionam no país 550 laboratórios, o que o coloca na
11ª posição no ranking do mercado farmacêutico mundial em
relação às vendas do varejo, com 1,5 bilhão de caixas de
remédios vendidas em 2003. A previsão dos fabricantes de
remédios é que o setor cresça de 7% a 10% ao ano.
É exatamente nesse ponto que se estabelece o conflito,
porque alguns médicos acreditam não serem influenciados
pelas refeições, brindes, hospitalidade e honorários da
indústria. Afinal, nenhuma indústria farmacêutica distribui o
dinheiro de sua participação por um ato de generosidade
desinteressada. Tanto é verdade que 30% do seu faturamento
são revertidos em marketing junto aos médicos, pelas citadas
benesses. Com certeza, tais vantagens estão embutidas no
preço dos medicamentos, custeadas com o dinheiro que
nossos pacientes empregaram quando de sua aquisição.
(Lemos, Roberto. “Cuidado com esta indústria !”. In:
www.economiaesaude.msn/fórum - acessado em 10 de dezembro de
2006), citando Ávila, R. Luiz de. Conflito de interesses no
relacionamento entre médicos e indústria farmacêutica. In: “Medicina
Conselho Federal”, nº. 161, out-dez/2006, p.23-4, com adaptações.)

1. A opinião defendida pelo autor do texto é de que, embora
a indústria farmacêutica contribua, por exemplo, para as
pesquisas clínicas, deveria deixar de investir vultosa soma em
marketing, como o faz, pois tal fato gera:
A)
B)
C)
D)
E)

encarecimento no preço dos remédios;
investimento na educação continuada;
crescimento do mercado farmacêutico;
financiamento para a compra de remédios;
aumento de negócios, em mercado competitivo.

2. A única opção correta em relação ao conteúdo
desenvolvido no texto é que a quantia despendida em
publicidade funcionaria como argumento do autor para
confirmar o conflito por ele apresentado, ou seja:
A) a venda de medicamentos, no Brasil, no período entre
2003-4, ter superado 17 bilhões de reais;
B) a previsão dos fabricantes de um crescimento das
vendas, a partir de 2004, em mais de 10%;
C) a possibilidade da obtenção de vantagens influencia os
médicos em suas prescrições de medicamentos;
D) o direito de a indústria farmacêutica de agir livremente no
mercado com generosidade desinteressada;
E) a atualização de a classe médica ser custeada pela
Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica.
3. No primeiro parágrafo, o autor elenca TRÊS postulados
em defesa da participação da indústria farmacêutica no Brasil.
O segundo e o terceiro são marcados, textualmente, por
vocábulos que fornecem continuidade ao raciocínio. São eles,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

4. O artigo em questão ____ determinados fatos e firma
determinadas opiniões, por meio de abalizada ____. Os
termos que completam as lacunas são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

narra / exposição;
expõe / argumentação;
relata / narração;
descreve / descrição;
comenta / exortação.

5. A conjunção MAS, que inicia o segundo parágrafo, indica,
em relação ao que vinha sendo discorrido, idéia:
A)
B)
C)
D)
E)

alternativa;
conclusiva;
explicativa;
conformativa;
contrária.

6. O mesmo processo de formação de palavras utilizado no
termos “busca” (“na busca de novos fármacos”) e “vendas”
(“as vendas de medicamentos”), encontra-se nas palavras da
seguinte alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

frio / embarque / choro;
tenda / calor / salto;
escolha / janta / sono;
erro / ajuda / afago;
anúncio / saída / brisa.

7. O termo que SINTETIZA a opinião do autor, contrária à
propaganda (ou publicidade) de fármacos ou à pesquisa
como a realizada atualmente, em território nacional, junto aos
profissionais da área é:
A)
B)
C)
D)
E)
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exatamente / afinal;
tais / suas;
somente / além disso;
ainda / também;
para / mediante.

negócio;
hospitalidade;
participação;
preço;
aquisição.

8. O termo “benesses”, no trecho “Tanto é verdade que 30%
do seu faturamento são revertidos em marketing junto aos
médicos, pelas citadas benesses” (3º parágrafo), significa:
A) bens materiais ou culturais divididos injustamente entre
os clientes;
B) vantagens desmesuradas como oferta de atendimento
aos pacientes;
C) tarefas científicas na farmacologia para a população;
D) eventos beneficentes na área médica sem caráter
lucrativo;
E) benefícios injustificados para a classe médica.
9. O segundo parágrafo usa números e percentuais para
imprimir à tese defendida maior:
A)
B)
C)
D)
E)

credibilidade;
habilidade;
imprevisibilidade;
generosidade;
competitividade.
TEXTO II

Toda a indústria necessita gerenciar seu orçamento da
melhor forma que lhe convier. Tratamento idêntico deve ser
dispensado à indústria farmacêutica no Brasil: existem metas
a serem cumpridas, incentivos e aplicação de pesquisa na
produção do medicamento e sua posterior divulgação.
Culpar, então, tal indústria por destinar parte de sua renda
para tornar conhecidos seus produtos - cujo “pacote” inclui
literatura especializada, realização de congressos e
distribuição de amostras - constitui, no mínimo, um contrasenso. De que serviria um fármaco se a sua dinâmica de
atuação (desde sua composição até suas reações adversas
nos pacientes) não fosse do conhecimento dos profissionais
que se dedicam a (nem sempre financeiramente
recompensadora) missão de curar enfermidades e salvar
vidas?
Qualquer coibição constituiria um lamentável retrocesso.
Medidas coercitivas só levarão a medicina atual ao tempo da
empírica combinação de raízes, flores e ervas - mesmo que o
que esteja em jogo seja a saúde - e a vida - de um ser humano.
Portanto, o comércio legal (que é reconhecido por lei e
paga impostos) não pode ser culpabilizado pela omissão do
Estado no campo da saúde. A farmacêutica constitui, então,
uma indústria como outra. Seu diferencial, no entanto, é que
atua todo o tempo de forma idônea (aliás, “propaganda
enganosa é crime”), com pessoas altamente preparadas em
seu ofício, com anos de dedicação a seus pacientes e a
pesquisas em seu campo de estudo. Eles é que sabem o que
prescrever. Ingenuidade é pensar que podem deixar-se
influenciar por alguns prospectos ou pequenas amostras.
A indústria farmacêutica atua, portanto, no apoio ao
médico, mas, sobretudo, trabalha a favor do paciente, da
população. Quem quiser que prove o contrário.

11. O termo “pacote” (2º parágrafo) encontra-se entre ASPAS
porque está sendo empregado em sentido:
A)
B)
C)
D)
E)

12. O período em cuja lacuna deve ser empregada a
preposição DE é o seguinte:
A) O prospecto ____ cujo conteúdo apontei foi bastante
elogiado.
B) Conheci o médico ____ cujo pai foi meu professor.
C) Este é o medicamento ____ cuja receita necessitamos.
D) Ele é um profissional ____ cuja sabedoria todos
acreditam.
E) Dedicaram-se a esse comércio ____ cujos lucros são
vultosos.
13. Nos fragmentos “Medidas restritivas [...] LEVARÃO a
medicina atual” e “De que SERVIRIA um fármaco”, o
internauta utilizou dois futuros - um, do presente; outro, do
pretérito - para indicar:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Era duas horas da tarde.
Tratam-se de assuntos sérios.
Costuma existir fóruns como esse.
Podem existir modificações.
Podem haver modificações.

negação / impossibilidade;
presentificação / síntese;
dúvida / afirmação;
certeza / hipótese;
negatividade / contundência.

14. Na sentença “Quem QUISER que prove o contrário”,
utilizou-se, de forma adequada, a flexão verbal, o mesmo
ocorrendo em:
A) Se eles intervissem na questão, eu também interviria.
B) Se eles se interporem no conflito, eu também me
interporia.
C) Se eles deterem o suspeito, eu também deteria.
D) Se eles antevissem o problema, eu também anteveria.
E) Se eles se contradizerem, eu também me contradiria.
15. Das alternativas abaixo, está gramaticalmente correta a
seguinte:
A) Dedicam-se a pesquisas e oferecem àqueles que os
procuram informação cuidadosa.
B) Referiu-se àquilo que ocorreu a tarde?
C) Existem pessoas as quais devemos, às vezes, dedicar
mais assistência.
D) Nos fóruns, a maioria fica mais à vontade, mas outros
preferem calar à discutir.
E) Você considera que à indústria pode ser útil à sociedade
em geral?

(MORAES, L. Macedo de. “Indústrias e indústria farmacêutica: mais
obstáculos?”. IN: www.economiaesaude.msn/fórum - acessado em
15 de dezembro de 2006.)

10. Em “existem metas a serem cumpridas” e “Qualquer
coibição constituiria” os verbos estão corretamente
flexionados (no plural e no singular, respectivamente, em
concordância com “metas” e “coibição”). Também está
gramaticalmente correta a frase:

irônico;
figurado;
inadequado;
elíptico;
literal.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
16. A Norma Operacional Básica 96 tem por finalidade
consolidar o poder público como gestor do SUS, demarcando
ainda mais a responsabilidade do gestor municipal. Esta
norma aponta a necessidade de trabalhar as realidades
regionais, propondo uma ampliação do enfoque do modelo de
saúde. Essa ampliação é representada pela incorporação do
modelo:
A)
B)
C)
D)
E)

Clínico;
epidemiológico;
demográfico;
assistencial;
regional.

03

17. No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece
como competência nacional o(a):
A) vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras;
B) descentralização para os municípios dos serviços e das
ações de saúde;
C) coordenação da rede estadual de laboratórios de saúde
pública e hemocentros;
D) execução dos serviços de vigilância epidemiológica e
saúde do trabalhador;
E) formação de consórcios administrativos intermunicipais.
18. Segundo a Norma Operacional Básica 96, o Piso de
Atenção Básica (PAB) é:
A) um conjunto de ações de saúde consideradas básicas no
nível de atenção primária;
B) um montante financeiro definido por um valor per capita
multiplicado pela população do município;
C) um conjunto de ações de saúde considerado suficiente
para ser oferecido à população;
D) um montante financeiro definido por um valor per capita
multiplicado pela população de cada estado e por este
redistribuído aos municípios;
E) o pagamento direto aos prestadores de atendimentos
ambulatoriais do SUS.
19. A Lei Orgânica de Saúde dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde e a
organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes no Sistema Único de Saúde. Segundo essa
Lei, é de competência da direção municipal do Sistema Único
de Saúde:
A) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição;
B) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas
do Sistema Único de Saúde;
C) controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços
privados de saúde;
D) estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de
portos, aeroportos e fronteiras;
E) acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de
morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada.
20. A Conferência de Saúde, de acordo com a Lei nº
8.142/90, deve avaliar a situação de saúde e propor as
diretrizes para a formulação da política de saúde nos diversos
níveis do sistema, reunindo-se a cada:
A)
B)
C)
D)
E)

um ano;
dois anos;
três anos;
quatro anos;
cinco anos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. O fio que deve ser usado em uma sutura subcuticular
intradérmica, quando for necessário complementar a sutura,
dada a espessura fina destes fios, é:
A)
B)
C)
D)
E)
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algodão 3-0;
aço inoxidável extrafino;
seda 5-0;
algodão 4-0;
aço inoxidável fino.

22. Nas suturas que sofrem reabsorção, o fio catgut é o mais
comumente usado. Ele é confeccionado das camadas
serosas do intestino do:
A)
B)
C)
D)
E)

gato;
boi;
carneiro;
porco;
rato.

23. O cisto é uma cavidade patológica que pode ocorrer em
tecidos duros ou moles. Dos cistos abaixo, o de origem
congênita pela classificação clássica é:
A)
B)
C)
D)
E)

nasoalveolar;
periapical;
tireogrosso;
residual;
mucocele.

24. Na classificação dos anestésicos locais, pode-se dizer
que é um éster do ácido benzóico:
A)
B)
C)
D)
E)

tetracaína;
procaína;
lidocaína;
cloroprocaína;
centbucridina.

25. Na técnica de exodontia a fórceps, a sindesmotomia
significa:
A)
B)
C)
D)
E)

luxação do dente com alavanca;
adaptação do fórceps ao dente;
procedimento no alvéolo dental;
deslocamento do tecido gengival;
remoção do dente do alvéolo.

26. Em odontologia social, em uma comunidade que
apresenta uma população com um histórico índice de
indivíduos com sífilis, é comum a presença de pessoas com:
A)
B)
C)
D)
E)

maloclusão;
fluorose;
diabete;
goela-de-lobo;
periodontopatia.

27. Entre os índices abaixo, é o indicado para análises de
periodontopatias:
A)
B)
C)
D)
E)

PMA;
CPO;
Day e Sedgwick;
Mellandy;
CPOS.

28. No último nível de prevenção, quando se defronta com o
individuo lesado pela doença, já portador de suas seqüelas,
incapacitado total ou imparcialmente, ainda aqui ocorre um
trabalho de prevenção, qual seja:
A)
B)
C)
D)
E)

limitação do dano;
reabilitação;
proteção específica;
diagnóstico precoce e tratamento imediato;
promoção da saúde.

29. Um dos sintomas da intoxicação gastrintestinal aguda por
flúor descrita por Heifetz e Horowitz é:
A)
B)
C)
D)
E)

tetania;
paresia;
palidez;
hipomagnesemia;
náuseas.

30. Nas restaurações extensas, a ABOPREV indica a
restauração de amálgama para dentes com coroa clínica
curta e dentes tratados endodonticamente com um recurso
adicional, qual seja:
A)
B)
C)
D)
E)

canaletas retentivas;
pinos rosqueados;
pins de amálgama;
pinos de fio de aço;
amálgama adesivo.

31. Em relação à epidemiologia, a doença bucal de maior
prevalência é:
A)
B)
C)
D)
E)

gengivite;
cárie;
periodontite;
câncer;
guna.

32. A hepatite é uma inflamação do fígado, causada por
qualquer agente físico, químico ou biológico. Entre as
relacionadas abaixo, a hepatite de maior interesse para os
profissionais da odontologia é:
A)
B)
C)
D)
E)

E;
C;
A;
B;
D.

36. O distúrbio na reparação do cemento, onde ocorre a
fusão do cemento e do osso alveolar, com a obliteração do
ligamento periodontal, é chamado:
A)
B)
C)
D)
E)

cementona;
anquilose;
calcemia;
anquiloquilia;
cementose.

37. O cálculo denominado salivar é um sinônimo do cálculo:
A)
B)
C)
D)
E)

supragengival;
inorgânico;
subgengival;
infragengival;
orgânico.

38. A doença periodontal aguda não contagiosa, conhecida
como infecção de Vincent, que ocorre raramente em préescolares e freqüentemente em adultos jovens:
A)
B)
C)
D)
E)

periodontite;
gengivite crônica inespecífica;
gengivite úlcero-necrosante aguda;
gengivo-estomatite herpética aguda;
gengivite puberal.

39. A sensação do gosto, dos dois terços anteriores da
língua, é dado por uma fibra sensitiva especial do ramo
intermediário do nervo:
A)
B)
C)
D)
E)

hipoglosso;
trigêmeo;
lingual;
maxilar;
facial.

40. A utilização de ar frio ou quente que provoca uma dor de
duração rápida, indicando uma alteração pulpar, é chamada
de:

33. A etiologia da afta bucal é de origem:
A)
B)
C)
D)
E)

micótica;
desconhecida;
bacteriana;
virótica;
fúngica.

A)
B)
C)
D)
E)

mumificação;
inflamação aguda;
exposição pulpar;
necrose;
hiperemia.

34. A lesão bucal que se apresenta múltipla, com aspecto
granular, chamada de moriforme, é:
A)
B)
C)
D)
E)

paracoccidioidomicose;
candidíase;
queilite actínica;
líquen plano;
eritoplasia.

35. As células responsáveis pela produção de anticorpos,
imunoglobinas, circulantes e secretoras, na lâmina próxima
da mucosa gengival, são os:
A)
B)
C)
D)
E)

mastócitos;
linfócitos;
fibroblastos;
plasmócitos;
macrófagos.
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