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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL SUPERIOR
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

HIV: vitórias para uns, sentença de morte para outros
Florence Anam
Foi instituído, no dia 1º de dezembro, há 30 anos, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma data
observada desde os anos 80, quando o diagnóstico do HIV era uma sentença de morte e os antirretrovirais
que salvam vidas eram um sonho distante. A reflexão que farei a seguir é compartilhada pelas equipes de
saúde nos projetos de HIV e tuberculose da organização Médicos Sem Fronteira na África Subsaariana, em
partes da Ásia e na Europa Oriental, vislumbrando um futuro incerto.
O mundo se acostumou a notícias que apresentavam a resposta ao HIV como um sucesso.
Certamente, em alguns lugares, particularmente no norte global, não há como comparar a situação de hoje
com 30 anos atrás. Mas, se os últimos 20 anos forem conhecidos como a "revolução do tratamento do HIV"
com seus enormes avanços no acesso a fármacos e ferramentas de prevenção graças ao vigoroso
financiamento internacional, do nosso ponto de vista, tememos entrar na era do "retorno da AIDS". A
impressão geral pode ser que o pior já passou, mas isso não é verdade.
Este ano, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) relata que 75% dos
36,9 milhões de pessoas que vivem com o HIV sabem da sua condição, em comparação com apenas dois
terços (67%) em 2015, e 59% das pessoas têm acesso ao tratamento. No entanto, um lado terrível dessa
narrativa positiva de sucesso está surgindo. O progresso global acerca do HIV permanece grosseiramente
desigual. Existem também indícios preocupantes de que os doadores de recursos financeiros internacionais
estão agora desvinculando-se da luta contra o HIV.
Quase 1.000.000 de pessoas que vivem com o HIV morreram de AIDS em 2017, apesar da ciência,
ferramentas e diagnósticos disponíveis. O número global de mortes pelas consequências da infecção do vírus
mal diminuiu nos últimos anos. A meta global de 150 mil mortes a menos por ano paira no horizonte como
uma miragem. O número de mortes por Aids em países onde MSF trabalha continua a ser surpreendente: 17
mil mortes na República Democrática do Congo, 5,1 mil mortes na Guiné, 28 mil mortes no Quênia, 39 mil
mortes no Maláui, 70 mil mortes em Moçambique e 126 mil mortes na África do Sul. Hoje, 30% a 40% das
pessoas em todo o mundo que testam positivo para o HIV e iniciam o tratamento o fazem com uma contagem
de CD4 alarmantemente baixa (abaixo de 200), um indicador de falha imunológica grave, e estão em risco de
morte.
O que é diferente hoje em dia é que grande parte das pessoas que se apresentam nas piores fases
da Aids já conhece o seu estado soropositivo, com a maioria já fazendo uso dos antirretrovirais. Nos hospitais
apoiados por MSF que atendem pacientes com Aids, boa parte deles já estava em tratamento: Kinshasa
(DRC) 71%, Conakry (Guiné) 62%, Homa Bay (Quênia) 60% e Nsanje (Maláui) 67% dos pacientes. Os
desafios inevitáveis do tratamento diário, juntamente com os sistemas de saúde que lutam para apoiá-los
adequadamente, levam a que as pessoas experimentem uma "falha no tratamento", quando interrompem o
processo ou a terapêutica deixa de funcionar para eles. Na pior das hipóteses, uma proporção significativa
desenvolveu resistência ao tratamento existente.
No entanto, sem o reconhecimento político de um número elevado e continuado de mortes por Aids,
não veremos acontecerem ações práticas necessárias para as ajudar as pessoas que vivem com o HIV.
Medidas para lidar efetivamente com a Aids "contemporânea" permanecem claramente ausentes da atual
resposta ao vírus. Centros de saúde e hospitais devem ser equipados para fornecer testes rápidos e
tratamento para pessoas em fases avançadas do HIV, e, uma vez recuperados, orientá-los de volta ao
tratamento estável ao longo da vida, com um grupo de medicamentos de segunda e terceira linha quando
necessário.
Ao mesmo tempo, observações de colegas de MSF e ativistas do HIV na África Subsaariana também
indicam os primeiros sinais do impacto mortal de uma queda acentuada no financiamento internacional que
afetará milhões de vidas nos próximos anos. Em países dependentes de doadores internacionais de recursos,
especificamente dos antirretrovirais, um déficit de financiamento internacional para o combate ao HIV e uma
redução do tratamento parecem iminentes no momento mais crucial. Enquanto os últimos 20 anos viram uma
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geração de vidas salvas graças à solidariedade internacional, hoje uma nova geração corre o risco de ser
perdida quando os doadores se desconectam da causa.
Sem recursos adicionais, países como a República Centro-Africana e a Guiné serão forçados a
reduzir as taxas de iniciação (quando a pessoa inicia pela primeira vez o tratamento), em vez de acelerar
urgentemente a ampliação necessária dos programas de HIV, ao mesmo tempo que enfrentam déficits de
financiamento do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose e Malária nas suas alocações de 20182020.
Muito tem sido dito recentemente sobre a importância do teste de HIV, mas ele não pode ser visto
isoladamente do atual contexto de financiamento. Sem recursos para garantir o impulsionamento e apoio ao
tratamento de pessoas com HIV, o conhecimento do estado soropositivo é um verdadeiro dilema. As pessoas
que testam positivo para o vírus devem ter acesso ao tratamento, dentro dos sistemas de saúde ou postos
comunitários com suporte para dar o atendimento. Sem compromisso político e financiamento contínuo, não
haverá aumento de testes e tratamento - nem redução de mortes relacionadas à Aids.
O Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, celebrado neste mês, é sobre solidariedade internacional com
pessoas que continuam a lutar pela sobrevivência, numa batalha contra barreiras de negligência e
discriminação. Estas são as pessoas e pacientes que precisam da nossa atenção. O Dia Mundial de Luta
Contra a Aids 2018 é sobre eles, aqueles que continuam a morrer na sombra do sucesso.
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil>. Acesso em: 17 dez. 2018.

01. O texto, de forma predominante,
A) defende um ponto de vista acerca dos rumos tomados pelas políticas de combate à disseminação do
vírus HIV.
B) descreve a realidade de países onde as políticas de combate ao HIV não têm logrado muito sucesso.
C) narra a trajetória da organização Médicos Sem Fronteira na execução de políticas de combate ao HIV
em países pobres.
D) expõe uma visão consensual acerca da gestão das políticas de combate à disseminação do vírus HIV
em países pobres.

02. No terceiro parágrafo, há
A) citação indireta, em que a informação da fonte citada é transcrita literalmente.
B) citação direta, em que a informação da fonte citada é parafraseada.
C) citação direta, em que a informação da fonte citada é transcrita literalmente.
D) citação indireta, em que a informação da fonte citada é parafraseada.

03. Os parágrafos 5 e 6 estão interligados por elemento coesivo que assinala
A) acréscimo de informação e estabelece uma relação de conclusão entre eles.
B) retomada de informação e estabelece uma relação de explicação entre eles.
C) acréscimo de informação e estabelece uma relação de contraposição entre eles.
D) retomada de informação e estabelece uma relação de concessão entre eles.
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04. No trecho a seguir
Sem recursos adicionais, países como a República Centro-Africana e a Guiné serão forçados a
reduzir as taxas de iniciação [...]

Considerando-se as normatizações atuais da ortografia oficial da língua portuguesa, a palavra em
destaque recebe hífen pela mesma orientação normativa de
A) anti-inflamatório.
B) médico-cirurgião.
C) pós-graduação.
D) João-de-barro.

05. Considere os trechos reproduzidos a seguir
(1) Existem também indícios preocupantes de que os doadores de recursos financeiros
internacionais estão agora desvinculando-se da luta contra o HIV.
(2) Sem compromisso político e financiamento contínuo, não haverá aumento de testes e
tratamento - nem redução de mortes relacionadas à Aids.
Mantendo-se a mesma estrutura dos trechos 1 e 2 e permutando-se as formas verbais em destaque, é
correto afirmar, considerando-se a orientação gramatical normativa do português, que
A) o verbo “existir” continuará flexionado no plural e o verbo “haver” permanecerá no singular.
B) o verbo “existir” será flexionado no singular e o verbo “haver” permanecerá no singular.
C) o verbo “existir” será flexionado no singular e o verbo “haver” será flexionado no plural.
D) o verbo “existir” continuará flexionado no plural e o verbo “haver” será flexionado no plural.

06. Considerando-se as relações sintático-semânticas da língua portuguesa e a coerência da informação
produzida, é possível a substituição da vírgula pelo ponto final em:
A) Muito tem sido dito recentemente sobre a importância do teste de HIV, mas ele não pode ser visto
isoladamente do atual contexto de financiamento.
B) Enquanto os últimos 20 anos viram uma geração de vidas salvas graças à solidariedade internacional,
hoje uma nova geração corre o risco de ser perdida quando os doadores se desconectam da causa.
C) Sem recursos para garantir o impulsionamento e apoio ao tratamento de pessoas com HIV, o
conhecimento do estado soropositivo é um verdadeiro dilema.
D) Sem compromisso político e financiamento contínuo, não haverá aumento de testes e tratamento nem redução de mortes relacionadas à Aids.

07. São gêneros textuais que apresentam a mesma sequência textual dominante no texto desta prova:
A) o conto e a crônica.
B) a resenha e a notícia.
C) a carta aberta e o relatório de atividade acadêmica.
D) o editorial e a carta argumentativa.
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08. Há palavra em que o acento gráfico indica flexão de número em
A) Em países dependentes de doadores internacionais de recursos, especificamente dos antirretrovirais,
um déficit de financiamento internacional para o combate ao HIV e uma redução do tratamento
parecem iminentes no momento mais crucial.
B) No entanto, sem o reconhecimento político de um número elevado e continuado de mortes por Aids,
não veremos acontecerem ações práticas necessárias para as ajudar as pessoas que vivem com o
HIV.
C) Foi instituído, no dia 1º de dezembro, há 30 anos, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma data
observada desde os anos 80, quando o diagnóstico do HIV era uma sentença de morte e os
antirretrovirais que salvam vidas eram um sonho distante.
D) Este ano, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS) relata que 75% dos
36,9 milhões de pessoas que vivem com o HIV sabem da sua condição, em comparação com apenas
dois terços (67%) em 2015, e 59% das pessoas têm acesso ao tratamento.

09. Considere o período
O mundo se acostumou a notícias que apresentavam a resposta ao HIV como um sucesso.
Esse período é composto por
A) subordinação, em que a segunda oração exerce função adjetiva, de caráter restritivo, em relação à
primeira.
B) subordinação, em que a segunda oração exerce função adjetiva, de caráter explicativo, em relação à
primeira.
C) coordenação, em que a segunda oração exerce função adjetiva, de caráter restritivo, em relação à
primeira.
D) coordenação, em que a segunda oração exerce função adjetiva, de caráter explicativo, em relação à
primeira.

10. No período
Hoje, 30% a 40% das pessoas em todo o mundo que testam positivo para o HIV e iniciam
o tratamento o fazem com uma contagem de CD4 alarmantemente baixa (abaixo de 200), um
indicador de falha imunológica grave, e estão em risco de morte.
O elemento linguístico em destaque
A) acrescenta informação e assume posição de ênclise em relação ao verbo.
B) retoma informação e assume posição de próclise em relação ao verbo.
C) acrescenta informação e assume posição de próclise em relação ao verbo.
D) retoma informação e assume posição de ênclise em relação ao verbo.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÓGICA

11. Ao analisar a afirmação “Não é verdade que, se João mora em Caicó, então José mora em Cruzeta”,
conclui-se que ela é logicamente equivalente à afirmação:
A) “Não é verdade que João não mora em Caicó ou José não mora em Cruzeta”.
B) “É verdade que João mora em Caicó ou José mora em Cruzeta”.
C) “Não é verdade que João não mora em Caicó ou José mora em Cruzeta”.
D) “É verdade que João mora em Caicó e José mora em Cruzeta”.

12. Um candidato a um concurso organiza seu material para levar no dia da prova. Ele possui 13 canetas,
sendo 7 azuis e 6 pretas. Se, por segurança, ele pretende levar seis canetas para o concurso, sendo duas
pretas, o número de maneiras que ele pode selecionar essas canetas são

A) 𝐴6,2 . 𝐴7,4.
B) 𝐶6,2 . 𝐶10,4.
C) 𝐴6,2 . 𝐴10,4.
D) 𝐶6,2 . 𝐶7,4.
13. Maria e Joana estão participando de uma competição em que a probabilidade de pelo menos uma delas
ser vitoriosa é de 90%. Se a probabilidade de Maria vencer a competição é de 60%, a probabilidade de
Joana ser a vitoriosa é de
A) 65%.
B) 70%.
C) 75%.
D) 80%.

14. Suponha que as prefeituras das cidades XIS, IPSILON e ZÊ possuem um veículo cada uma, de modelos
diferentes. Considere que os modelos de veículos que essas prefeituras possuem são: caminhonete, sedã
ou hatch e que somente uma das afirmativas a seguir é verdadeira:
I
II
III

O veículo da prefeitura XIS é uma caminhonete.
O veículo da prefeitura IPSILON não é uma caminhonete.
O veículo da prefeitura ZÊ não é um sedã.

Sendo assim, os modelos dos veículos das prefeituras XIS, IPSILON e ZÊ são, respectivamente,
A) sedã, hatch e caminhonete.
B) sedã, caminhonete e hatch.
C) hatch, sedã e caminhonete.
D) hatch, caminhonete e sedã.
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15. Os termos da sequência (7, 21, 43, 73,…) foram obtidos segundo uma lei de formação. De acordo com
essa lei, o valor do 7º termo subtraído do 6º termo dessa sequência é igual a
A) 46.
B) 38.
C) 54.
D) 62.
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16. A instância colegiada, de caráter permanente e deliberativo, composta por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no
controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, é
A) o Conselho de Saúde.
B) a Conferência de Saúde.
C) a Regional de Saúde.
D) o Controle Social.

17. Constitui infração ética revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do
exercício de sua profissão. Sobre essa infração, afirma-se que, entre outros motivos de justa causa que
isenta de penalidade o responsável pela ação, está a
I
II
III

colaboração com a justiça nos casos previstos em lei..
estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos nos conselhos regionais.
revelação de fato sigiloso aos familiares, independentemente da idade do paciente.

Considerando as afirmações descritas acima,
A) somente as afirmações I e III estão corretas.
B) somente as afirmações I e II estão corretas.
C) somente as afirmações II e III estão corretas.
D) todas as afirmações estão corretas.

18. Os profissionais da área de saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco elevado de aquisição
de doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. As vacinas mais importantes para os
profissionais da Odontologia são
A) as vacinas contra influenza e contra pneumococos.
B) as vacinas contra hepatite B, inﬂuenza, tríplice viral e dupla tipo adulto.
C) as vacinas contra hepatite C, influenza e tríplice viral.
D) as vacinas BCG-ID, dupla adulto e contra influenza.

19. Os anti-inflamatórios são amplamente utilizados na odontologia. Sobre esses fármacos, é correto afirmar:
A) Os corticoides são um exemplo de anti-inflamatórios não-esteroides, indicados para o tratamento de
doenças como a asma e as inflamatórias autoimunes.
B) Os AINEs (anti-inflamatórios não-esteroides) mais potentes inibem o crescimento bacteriano; por
isso eles são importantes como agentes antimicrobianos.
C) Diferentemente dos AINEs (anti-inflamatórios não-esteroides), que são apenas sintomáticos, os antiinflamatórios esteroides alteram a evolução da doença, levando à cura.
D) O Ibuprofeno é um anti-inflamatório não-esteroide, derivado do ácido propiônico com
propriedades anti-inflamatória, analgésica e antitérmica e causa menos efeitos adversos que
outros anti-inflamatórios não-esteroides.
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20. Sobre as radiografias intrabucais, é correto afirmar:
A) As técnicas radiográficas intrabucais são: periapical, interproximal, oclusal e panorâmica.
B) Na radiografia oclusal, duas técnicas básicas são empregadas: bissetriz e paralelismo, apresentando
a última uma série de vantagens.
C) A radiografia interproximal é fundamental para pesquisa de cáries interproximais, evidenciação de
alterações na câmara pulpar, crista alveolar e adaptações marginais de restaurações.
D) Na técnica do paralelismo, os raios devem incidir perpendicularmente ao plano bissetor formado entre
o dente e o filme.

21. No exercício da clínica odontológica rotineira, o cirurgião-dentista se depara com as mais diversas
situações. Diante disso, é correto afirmar:
A) Os pacientes cardiopatas controlados podem utilizar a felipressina 0,03 UI/ml, como representante
não adrenérgico, por apresentar, como principal vantagem, a menor repercussão sobre o sistema
cardiovascular.
B) No caso clínico de atendimento de urgência a paciente com Diabetes Mellitus descompensado, os
anestésicos indicados são Mepivacaína a 2% + epinefrina e Prilocaína sem vasoconstritor.
C) A mepivacaína deve ser o anestésico de escolha para pacientes grávidas e lactantes, devido à sua
melhor metabolização pelo fígado do feto e de crianças recém-nascidas.
D) Os anestésicos locais sem vasoconstritor são os anestésicos de escolha para o uso na grande maioria
dos procedimentos odontológicos de todos os tipos de pacientes, por apresentarem menor poder de
toxicidade e produzirem uma anestesia pulpar de longa duração.

22. Paciente gestante, de 28 anos de idade, chega ao consultório odontológico do posto de saúde de seu
bairro apresentando lesão vermelha pediculada, lobulada, localizada na papila gengival, entre os dentes
23 e 24. A lesão é indolor, de crescimento lento, tendo aparecido há aproximadamente quatro semanas.
A paciente relata que o único desconforto é o sangramento, principalmente durante a escovação. O
exame histopatológico revelou proliferação vascular semelhante ao tecido de granulação, com superfície
ulcerada apresentando um exsudato fibrinoso e com infiltrado inflamatório misto.
De acordo com o caso clínico relatado, corresponde ao diagnóstico da referida lesão:
A) Hiperplasia papilar inflamatória.
B) Granuloma periférico de células gigante.
C) Hemangioma.
D) Granuloma piogênico.

23. Pacientes que foram submetidos a tratamento com radioterapia para tumores de cabeça e pescoço
possuem contraindicação para a realização de exodontias devido ao risco de
A) metástase.
B) hemorragia.
C) infecção generalizada.
D) osteorradionecrose.
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24. Em relação ao tratamento e ao prognóstico de lesões traumáticas nos dentes anteriores decíduos, é
correto afirmar
A) o reimplante é contraindicado se ocorrer o deslocamento total de um dente decíduo de seu alvéolo.
B) o tratamento endodôntico radical e dentística restauradora são indicados na grande maioria dos casos
de fratura complicada de coroa e raiz.
C) a pulpotomia e a dentística restauradora devem ser realizadas em fraturas confinadas exclusivamente
ao esmalte.
D) no caso clínico de uma luxação intrusiva, em que o ápice do elemento dentário traumatizado estiver
deslocado para dentro do germe do dente permanente, o tratamento mais indicado é a tração
ortodôntica.

25. Em relação aos procedimentos de dentística restauradora utilizando-se as resinas compostas
fotopolimerizáveis, é correto afirmar que
A) as resinas híbridas não estão indicadas para restaurações de dentes posteriores por possuírem baixa
resistência à tração.
B) as resinas de micropartículas são ideais para a restauração de dentes anteriores e posteriores, por
possuírem um alto grau de polimento, proporcionando superfícies mais lisas e estética satisfatória.
C) as resinas nanoparticuladas possuem, como uma de suas propriedades, um alto grau de polimento e
lisura superficial, sendo indicadas, dentre outras situações, para cavidades de classe V.
D) as resinas micro-híbridas são indicadas para a restauração de qualquer tipo de cavidade, exceto para
as restaurações em dentes posteriores, por não possuírem adequada resistência à tração.
26. É uma técnica restauradora empregada em lesões dentinárias, que dispensa o uso de anestesia,
isolamento absoluto e instrumentos rotatórios. Nela, apenas instrumentos manuais são utilizados para a
remoção da maior parte do tecido alterado pela doença cárie. É uma abordagem de mínima intervenção
que procura preservar o máximo de estrutura dentária e aumentar a probabilidade de maior cooperação
obtida pelo paciente, reduzindo o tempo operatório, evitando as fobias relacionadas a punções, ruídos e
vibrações e, consequentemente, gerando menor ansiedade. A técnica descrita denomina-se
A) Capeamento pulpar direto.
B) Selamento provisório.
C) Tratamento Restaurador Atraumático.
D) Pulpotomia.

27. Das afirmativas elencadas abaixo, está correta:
A) A erosão é uma lesão cervical não cariosa, resultante de forças oclusais excêntricas,que se propagam
perpendicularmente ao longo eixo do dente.
B) A dimensão vertical de oclusão (DVO) é definida como a altura do perfil facial do paciente, medida
por meio de dois pontos selecionados, um na maxila e outro na mandíbula, com os dentes em oclusão
de Máxima Intercuspidação Habitual (MIH).
C) Tanto a arcada dentária superior quanto a inferior são formadas por uma série de catorze dentes e
apresentam curvaturas idênticas quando observadas nos planos horizontal, frontal e sagital.
D) Na oclusão dentária normal, as incisais dos dentes anteriores da maxila devem tocar ligeiramente as
incisais dos dentes anteriores da mandíbula, na posição de relação cêntrica.
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28. Em relação às técnicas básicas de exodontia e suas complicações, é correto afirmar:
A) A alveolectomia é uma técnica cirúrgica de exodontia via alveolar, podendo ser parcial ou total.
B) O extrator utilizado para exodontia pode ser: reto, angulado direito, angulado esquerdo, apical e
serrilhado.
C) O fórceps de escolha para exodontia de incisivos, caninos e pré-molares inferiores é o de nº 151.
D) A alveolite é uma complicação pós-operatória que ocorre somente na extração dentária de pacientes
diabéticos, devido à vascularização deficiente e dificuldades de cicatrização.

29. Os exames complementares fornecem informações necessárias para a realização do diagnóstico de uma
determinada alteração ou doença. Em relação a esse assunto na prática odontológica, é correto afirmar
que
A) a sialografia é o exame hematológico das glândulas salivares maiores, usada para a avaliação
funcional das glândulas parótidas e submandibulares com suspeita de anomalias como síndrome de
Sjögren, sialoadenites crônicas e tumores.
B) a suspeita de que haja a presença de alterações significativas na hemostasia deve levar o profissional
a solicitar os exames glicêmicos e de urina.
C) a biópsia deve sempre ser realizada quando houver áreas de necrose e lesões angiomatosas, por
serem lesões de prognóstico ruim.
D) a solicitação de um exame complementar deve levar em consideração os dados obtidos por meio da
anamnese e do exame físico, sabendo exatamente o que se pretende obter e conhecendo
corretamente o valor e as limitações do exame solicitado.

30. O fluoreto tem papel no controle compensatório dos ciclos de desmineralização e remineralização porque
A) estimula os fenômenos de redeposição mineral.
B) diminui a resistência do esmalte ao desafio cariogênico.
C) aumenta a solubilidade do esmalte aos ácidos do biofilme dental.
D) reduz o acúmulo de bactérias sobre os dentes.
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