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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

AGENDA

1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento
do cartão de respostas.
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a
ela não retornar, será eliminado.
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer
na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em
ata de suas respectivas assinaturas.
4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar
o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado
em http:www.spdmpais.org.br na data prevista no cronograma.

 03/08/2014,
PROVAS
OBJETIVAS/
RECEBIMENTO DE TÍTULOS.
 04/08/2014, Divulgação dos Gabaritos
Preliminares e Disponibilização dos
Exemplares das Provas Objetivas.
 06/08/2014, Disponibilização das Imagens dos
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.
 07/08 e 08/08/2014, Interposição de
Recursos Administrativos quanto as questões
das Provas Objetivas.
 15/08/2014, Divulgação dos Gabaritos
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas
Preliminares das Provas Objetivas.
 18/08/2014, Divulgação do Resultado Final
das Notas das Provas Objetivas.
 19/08/2014, Divulgação dos Candidatos de
Empregos de Nível Superior que terão os
títulos analisados.
 19/08/2014, Relação dos Candidatos Convocados
para a etapa de Avaliação Psicológica.
 23/08 e/ou 24/08/2014, AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA.
 25/08/2014, Divulgação da Nota Preliminar
da Avaliação de Títulos.
 26/08 a 27/08/2014, Interposição de Recursos
contra o Resultado da Nota Preliminar da
Avaliação de Títulos.
 29/08/2014, Resultado Final da Nota Final
da Avaliação de Títulos.
 28/08 a 29/08/2014, Solicitação de VISTAS
DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.
 26/08 a 27/08/2014, Interposição de
Recursos contra Avaliação de Psicológica.
 08/09/2014, Divulgação do Resultado Final.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1- Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que
contém 40 questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente
uma correta.
3 - Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência,
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no
espaço apropriado.
4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que
consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado,
amassado, dobrado nem manchado.
6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
7 - Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos
ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da
prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua
prova objetiva.

INFORMAÇÕES:
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
l Internet: www.spdmpais.org.br
l E-mail: spdm2014@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 3

“Este desastre do futebol brasileiro diante da
Alemanha”; a expressão “diante da” pode ser substituída
adequadamente por:

TEXTO

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

O DESASTRE DO BRASIL

Carlos Nejar, O Globo, 10/7/2014

Este desastre do futebol brasileiro diante da
Alemanha, em goleada, começou bem antes da
lesão propositada em Neymar, veio bem antes
de quando Felipão mostrou-se desatualizado,
soberbo, ditador; veio antes pela excessiva
propaganda, cuidando dos mínimos gestos e
movimentos de nossos jogadores, como se fossem
deuses, novos e opulentos, com a supervalorização
dos pés, como se pensassem ou criassem a ordem
do universo. Não foi apenas a seleção alemã
superior, houve negligência, pane, lapso dos
atletas nacionais e como de início se viu um time
de sopro curto. O preço foi muito caro.

contra a;
para a;
frente à;
em relação à;
de encontro à.

QUESTÃO 4

A frase que não mostra um exemplo de grau superlativo é:
(A) “Este desastre do futebol brasileiro diante da
Alemanha, em goleada, começou bem antes da lesão
propositada em Neymar...”;
(B) “... veio bem antes de quando Felipão mostrou-se
desatualizado, soberbo, ditador...”;
(C) “... veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos
mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores...”;
(D) “... como se fossem deuses, novos e opulentos, com
a supervalorização dos pés, como se pensassem ou
criassem a ordem do universo”;
(E) “O preço foi muito caro”.

QUESTÃO 1

“com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou
criassem a ordem do universo”; nessa frase do texto há
uma relação de sentido implícita entre dois elementos,
que só NÃO pode ser expressa por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 5

Ao dizer que a lesão em Neymar foi “propositada”, o
autor do texto participa da opinião de que essa lesão foi:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

corpo e mente;
prática e teoria;
pés e cabeça;
trabalho e comodismo;
atividade e pensamento.

intencionalmente praticada pelo adversário;
casualmente feita no calor do jogo;
prontamente punida pelo juiz da partida;
inevitavelmente ocorrida em atletas de ponta;
repetidamente praticada em jogos da Copa.

QUESTÃO 6

“veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos
mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores,
como se fossem deuses, novos e opulentos, com a
supervalorização dos pés, como se pensassem ou
criassem a ordem do universo. Não foi apenas a seleção
alemã superior, houve negligência, pane, lapso dos
atletas nacionais e como de início se viu um time de sopro
curto. O preço foi muito caro.”

QUESTÃO 2

Em relação à afirmação de que o desastre começou bem
antes da lesão de Neymar, o texto:
(A) não esclarece onde está o começo do desastre;
(B) diz que o desastre começou com a desatualização do
Felipão;
(C) informa que o desastre teve início com a arrogância
do treinador;
(D) explica que o desastre é fruto do exagero de cuidado
com os jogadores;
(E) justifica que o desastre era inevitável em função da
falta de inteligência.

Considerando as três ocorrências do vocábulo “como”,
sublinhadas no texto, pode-se afirmar que:
(A) apresentam valores semânticos diferentes;
(B) só as duas primeiras ocorrências mostram o mesmo
valor semântico;
(C) a última ocorrência tem valor semântico de tempo;
(D) as três ocorrências mostram valor de comparação;
(E) só as duas últimas ocorrências mostram o mesmo
valor semântico.
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QUESTÃO 7

(C) a taxa de esperança de vida;
(D) o coeficiente de morbidade;
(E) a taxa de letalidade.

Ao dizer que “como de início se viu um time de sopro
curto”, no termo sublinhado o autor empregou uma
figura de linguagem denominada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

metonímia;
metáfora;
pleonasmo;
eufemismo;
hipérbole.

QUESTÃO 12

“Um conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer
mudança nos fatores determinantes e condicionantes
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle
das doenças ou agravos” conceitua:

QUESTÃO 8

A palavra “goleada” apresenta um sufixo (-ada), com
valor de coletivo, como ocorre em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

jogada;
bananada;
laranjada;
trombada;
poeirada.

QUESTÃO 13

A Tuberculose é considerada um problema de saúde
pública porque:

QUESTÃO 9

O par abaixo que é formado por classes de palavras
diferentes das demais é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A) ainda é frequente no Brasil, e sua ocorrência está
diretamente associada ao modo de viver e trabalhar
do indivíduo;
(B) apresenta distribuição uniforme pelo Brasil,
acometendo, predominantemente, a raça negra;
(C) tem alta incidência nas camadas mais pobres e no
gênero feminino;
(D) a transmissão é direta de pessoa a pessoa e vem
apresentando diminuição da incidência;
(E) apresenta declínio na taxa de prevalência, estando
praticamente erradicada na região Sudeste.

futebol brasileiro;
excessiva propaganda;
mínimos gestos;
atletas nacionais;
muito caro.

QUESTÃO 10

O texto desta prova tem a finalidade de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vigilância epidemiológica;
vigilância nutricional;
vigilância sanitária;
sistema de vigilância nutricional;
segurança alimentar e nutricional (SAN).

elogiar o futebol brasileiro;
lamentar a violência nos campos de futebol;
criticar alguns aspectos de nossa seleção;
apontar medidas que possam melhorar o nosso futebol;
mostrar a tristeza do povo brasileiro pela derrota.

QUESTÃO 14

Por universalização da saúde, expressão corrente no
movimento sanitário início da chamada Nova República,
entende-se a:
(A) unificação das medidas preventivas e curativas;
(B) abordagem compreensiva dos problemas de saúde;
(C) aplicação das medicinas alternativas no atendimento
médico;
(D) extensão do direito à assistência médica gratuita para
toda a população;
(E) cobertura do atendimento exclusivamente aos
grupos de riscos biológicos.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
QUESTÃO 11

Entre os indicadores de saúde, o mais conhecido e
utilizado, e que está associado diretamente às condições
econômicas, sociais e ambientais é:
(A) a taxa de mortalidade proporcional por idade;
(B) o coeficiente de mortalidade infantil;
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QUESTÃO 15

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

A atenção primária de saúde compõe-se de algumas
atividades ou ações básicas de saúde, dentre as quais
encontramos as seguintes, EXCETO:
(A) educação para a saúde e sobre métodos de prevenção
de doenças;
(B) atendimento dos problemas de alimentação e
abastecimento de água;
(C) tratamento de doenças independente da complexidade;
(D) imunização;
(E) combate às enfermidades endêmicas locais.

centralizado e negrito;
centralizado e itálico;
justificado e sombra;
justificado e negrito;
justificado e itálico.

QUESTÃO 18

Observe a figura abaixo, que indica o uso de um recurso
do Word 2010 BR.

Esse recurso é conhecido por:

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

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

QUESTÃO 16

Na elaboração de uma apresentação de slides no
Powerpoint 2010 BR, um funcionário da SPDM acionou a
tecla de função F5, com a seguinte finalidade:
(A) executar a verificação e correção ortográfica em toda
a apresentação.
(B) configurar a apresentação com transição do tipo
“barras aleatórias”.
(C) inserir uma tabela em um determinado slide da
apresentação.
(D) exibir a apresentação a partir do primeiro slide.
(E) salvar a apresentação no formato PPTX.

WordArt
SmartArt
DesignArt
FontArt
ClipArt

QUESTÃO 19

No Word 2010 BR, para alterar a cor da fonte aplicada ao
texto, deve-se acionar o seguinte ícone:

(A)

QUESTÃO 17

(B)

Observe o texto abaixo, formatado no Word 2010 BR.

(C)

A
Associação
Paulista
para
o
Desenvolvimento da Medicina / Programa
de Atenção Integral a Saúde (SPDM/ PAIS)
torna público que realizará no Município do
Rio de Janeiro, Processo Seletivo de vagas
de diversos cargos, a serem contratados sob
o Regime Jurídico CLT (Consolidação das
Leis do Trabalho) e, portanto, não cumprirá
direito à estabilidade.

(D)

(E)

Ao texto foi aplicado um tipo de alinhamento e à citação
“Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
/ Programa de Atenção Integral a Saúde (SPDM/ PAIS)”
um recurso de estilo. O tipo de alinhamento e os recursos
de estilo foram respectivamente:
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

A planilha da figura abaixo foi criada no Excel 2010 BR.

Constituem deveres fundamentais dos profissionais e
entidades de odontologia, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

zelar pela saúde e dignidade do paciente;
exercer a profissão mantendo comportamento digno;
guardar segredo profissional;
promover a saúde coletiva no desempenho de suas
funções, cargos e cidadania somente ao exercer a
profissão no setor privado;
(E) manter atualizados os conhecimentos profissionais,
técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno
exercício profissional.

Na planilha, foram inseridas expressões para determinar:



Em D5 o menor entre todos os números digitados
nas células A3, B3, C3 e D3.
Em D7 a soma dos números inseridos nas células
A3 e D3.

QUESTÃO 23

É de extrema importância que cada profissional de saúde
conheça os processos de classificação dos resíduos
produzidos no exercício do trabalho, bem como as
formas de segregação, acondicionamento, identificação
e tratamento desses produtos. Os resíduos estão
classificados em grupos distintos: A, B, C, D e E. A seguinte
classificação dos resíduos NÃO está correta:

As expressões inseridas em D5 e D7 foram, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

=MÍNIMO(A3:D3) e =SOMA(A3;D3)
=MÍNIMO(A3;D3) e =SOMA(A3;D3)
=MÍNIMO(A3:D3) e =SOMA(A3:D3)
=MENOR(A3;D3) e =SOMA(A3:D3)
=MENOR(A3:D3) e =SOMA(A3;D3)

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

grupo A: resíduos com risco biológico;
grupo B: resíduos com risco químico;
grupo C: rejeitos radioativos;
grupo D: resíduos com risco físico;
grupo E: resíduos perfurocortantes.

QUESTÃO 24

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Avalie se, para a estruturação de uma nova filosofia
de prática em saúde bucal, fazem-se necessárias as
seguintes medidas:

QUESTÃO 21

O auxiliar de saúde bucal (ASB) é o profissional
responsável por auxiliar o cirurgião dentista e exerce
funções de apoio. São atribuições da profissão, EXCETO:

I- ações de promoção a saúde.
II- ênfase unicamente na assistência curativa.
III- conscientização da importância de garantir o controle
das infecções bucais.

(A) auxiliar e instrumentar os profissionais nas clínicas,
inclusive manipular materiais de uso odontológico;
(B) fazer aplicação tópica de flúor no paciente;
(C) executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização
do instrumental, equipamentos odontológicos e do
ambiente de trabalho;
(D) executar processamento de RX;
(E) organizar o arquivo das fichas dos pacientes.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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apenas a afirmativa I está correta;
apenas a afirmativa II está correta;
apenas as afirmativas I e II estão corretas;
apenas as afirmativas II e III estão corretas;
todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 25

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que contenha um material de
moldagem:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O auxiliar de saúde bucal exerce uma função cuja
formação está regulamentada nacionalmente. O exercício
dessa função deve ser supervisionado pelo:

cimento óxido de zinco;
resina acrílica;
amálgama;
alginato;
cimento ionômero de vidro.

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

QUESTÃO 26

QUESTÃO 31

Organismos infecciosos podem atingir o corpo por
contato direto, pelo ar, pela água ingerida, por contato
sexual, pela picada de insetos. Na seguinte doença a
contaminação se dá pelo contato sanguíneo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Formocresol e paramonoclorofenolcanforado são
materiais odontológicos utilizados especificamente:
(A) em restaurações de amálgama;
(B) em cimentação de próteses fixas;
(C) na limpeza da superfície dentária antes da colocação
de braquetes ortodônticos;
(D) na limpeza das cavidades profundas antes da
restauração com resina composta;
(E) após abertura dos canais, trocas de curativos em
endodontia.

sífilis;
tuberculose;
febre amarela;
gripe;
AIDS.

QUESTÃO 27

O seguinte material odontológico é comercializado em
pó e líquido:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 32

Ao examinar a cavidade bucal de um indivíduo, o
cirurgião-dentista verificou a presença de cárie nos
seguintes elementos dentais:

resina composta;
silicona de adição;
ácido fosfórico;
ionômero de vidro;
hidróxido de cálcio.

- primeiro molar superior esquerdo.
- segundo pré-molar superior direito.
-terceiro molar inferior direito.
- segundo molar inferior esquerdo.
Os números respectivos desses elementos são:

QUESTÃO 28

Para um tratamento periodontal, a bandeja de
procedimentos deve conter:

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

(A) sonda milimetrada, cureta de Gracey e extrator de
tártaro;
(B) porta-agulha, cinzéis e sindesmótomo;
(C) alicate 139, expansor e braquetes;
(D) espaçador digital, alveolótomo e broca largo;
(E) brunidor, destaca periósteo e porta-agulha.

26-15-48-37
26-15-38-47
16-25-48-37
16-25-38-47
26-15-47-38

QUESTÃO 33

A bandeja para exame clínico é composta por três
instrumentais, a saber:

QUESTÃO 29

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

São materiais autoclaváveis, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cirurgião-dentista;
técnico em saúde bucal;
gerente da clínica dentária;
atendente de consultório dental;
paciente.

carpules;
curetas;
sondas exploradoras;
tubetes anestésicos;
porta-agulha.
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carpule, espelho e sonda milimetrada;
pinça, espelho e carpule;
sonda exploradora, carpule e pinça;
espelho, pinça e sonda exploradora;
pinça, sonda exploradora e brunidor.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 39

São técnicas radiográficas extrabucais, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na classificação artificial de Black, as cavidades
preparadas nas faces proximais dos incisivos e caninos,
sem remoção do ângulo são denominadas:

PA de mandíbula;
PA de seios paranasais;
Panorâmica;
Bite-wing;
Telerradiografia lateral.

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

QUESTÃO 35

classe I;
classe II;
classe III;
classe IV;
classe V.

O fotopolimerizador é utilizado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 40

para colocação de implantes dentários;
para colocação de braquetes;
para procedimentos cirúrgicos;
em restauração com amálgama;
após procedimentos periodontais.

Na técnica de restauração atraumática (ART) em crianças
o material que devemos utilizar é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 36

O processo pelo qual se consegue destruir alguns
microorganismos patogênicos, mas não os esporulados,
aplicando-se geralmente a instrumentos, superfícies,
móveis, paredes e utensílios é chamado de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

esterilização;
degermação;
desinfestação;
desinfecção;
contaminação.

QUESTÃO 37

Os dentes decíduos começam a aparecer na cavidade
oral por volta dos 6 meses de idade. A dentição decídua
fica completa por volta dos 2 anos e é composta de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20 dentes: 08 na maxila e 12 na mandíbula;
20 dentes: 10 na maxila e 10 na mandíbula;
24 dentes: 12 na maxila e 12 na mandíbula;
24 dentes: 10 na maxila e 14 na mandíbula;
28 dentes: 14 na maxila e 14 na mandíbula.

QUESTÃO 38

Consiste na remoção total ou parcial de uma lesão para
ser analisada microscopicamente e é um meio seguro
para o diagnóstico do câncer bucal:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

biópsia;
cultura;
citologia;
hemograma;
antibiograma.
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a resina composta;
a resina acrílica;
o cimento Fosfato de Zinco;
o cimento Ionômero de vidro;
o amálgama de prata.

