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(ROBERTO POMPEU DE TOLEDO) 
 

 
1           Em palpos de aranha, já farto,  

ouvindo cobras e lagartos,  

engulo sapos, dois a dois,  

ponho o carro à frente dos bois,  

tento, numa só cajadada,  

pegar dois coelhos — que nada;  

tropeço, insisto, arrasto as mágoas  

…e dou com os burros n’água.  

No mato, para onde corro,  

10         percebo que estou sem cachorro.  

Gato escaldado, mesmo fraco,  

prossigo, e ao dar com os macacos ordeno:  

“Cada um no seu galho!”— mas se juntam e me avacalho.  

Encaro a cobra e mato — mas qual!  

…esqueço de mostrar o pau.  

Agora chove, e é em vão que falo: 

“Por favor, tirem o cavalo”.  

Aceito o abraço do urso, vacilo  
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20        às lágrimas do crocodilo,  

ouso cantar de galo,  

e no ato apanho o mico e pago o pato;  

sofro, caio, trombo me aleijo  

…enquanto a vaca vai pr’o brejo.  

Engulo mosca além da conta,  

giro como barata tonta,  

e na hora em que a porca torce o rabo,  

que vem a ser, ao fim e ao cabo,  

a mesma em que a onça bebe água,  

30        atraio a porca e a onça, afago-as,  

apresso-me a fugir de esguelha  

…mas fica a pulga atrás da orelha.  

Ouço um tropel.  

O chão sacode.  

Lá vêm: expiatórios bodes,  

criadas cobras, negras ovelhas,  

vacas de presépio em parelha,  

espíritos de porco em revoada…  

Ganho montaria p’ra escapada:  

40         é cavalo dado, um presente  

…mas não aguento e olho os dentes.  

Pronto. Chega de estripolias.  

Moral da história, exata e fria:  

não fosse a bicharada amiga,  

como expor as muitas intrigas,  

as peripécias e as dissídias que fazem parte desta vida?  

Dito o quê, repouso das canseiras  

…pensando na morte da bezerra. 
 

(Junho 13, 2007. Disponível em http://cronicascp.com/2007 ) 
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QUESTÃO 01 

 

A principal estratégia adotada por Roberto Pompeu para construção de seu 

poema é: 

 

a) utilizar linguagem formal, apropriada ao gênero textual. 

b) estabelecer uma série de indagações a serem respondidas pelo leitor. 

c) resgatar de forma original ditos e provérbios populares. 

d) lançar mão da 1ª pessoa do plural, buscando adesão do leitor. 

 

Atente para o fragmento abaixo, a fim de responder às questões 02 e 03: 

 

“Em palpos de aranha, já farto,  

ouvindo cobras e lagartos,  

engulo sapos, dois a dois,  

ponho o carro à frente dos bois..” 

 

 

QUESTÃO 02 
 

A figura de linguagem presente em “ouvindo cobras e lagartos” é: 

 

a) metáfora. 

b) metonímia. 

c) perífrase. 

d) pleonasmo. 

 

QUESTÃO 03 

 

O significado da expressão “ponho o carro à frente dos bois” é:  

a) ser inseguro em suas decisões, imaturo. 

b) tomar uma  decisão precipitada, irrefletida. 

c) ser precavido e atento nas decisões. 

d) tomar uma decisão de forma enstusiástica. 
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QUESTÃO 04 

 

“Lá vêm: expiatórios bodes,  

criadas cobras, negras ovelhas,  

vacas de presépio em parelha,  

espíritos de porco em revoada…” 

  

Neste fragmento, a concordância do verbo destacado está: 

 

a) incorreta, já que a oração não tem sujeito. 

b) correta, uma vez que o sujeito é indeterminado. 

c) incorreta, pois vem um aposto após os dois pontos. 

d) correta, pois o sujeito é composto e posposto ao verbo. 
 

 

QUESTÃO 05 

 

Abaixo há alguns fragmentos do poema e, entre parênteses, uma indicação do 

recurso textual utilizado pelo autor. Assinale a opção que traz a correlação 

INCORRETA: 

 

a) “Engulo mosca além da conta, / giro como barata tonta..” (comparação) 

b) “Aceito o abraço do urso, vacilo / às lágrimas do crocodilo.” (ironia) 

c) “prossigo, e ao dar com os macacos ordeno:/ “Cada um no seu galho!”— mas 

se juntam e me avacalho.”  (intertextualidade) 

d) “Agora chove, e é em vão que falo: / “Por favor, tirem o cavalo”. (polifonia). 

 

QUESTÃO 06 
 

Atente para o título do poema  e os sete versos finais (42 a 48).  Verifica-se que, 

EXCETO: 

 

a) Há entre eles uma nítida relação de contradição. 

b) Depois de inúmeros exemplos, trata-se do fecho do tema  - “voz dos animais”. 

c) Os versos finais retomam o que o autor apresentou em outras partes do 

poema. 

d) Como nas fábulas, cujo foco são animais, o autor fala em “moral da história” 

ao fim do poema. 
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QUESTÃO 07 

Considere os verbos do fragmento abaixo: 

Em palpos de aranha, já farto, /  ouvindo cobras e lagartos, /  engulo sapos, dois a 

dois,  

ponho o carro à frente dos bois, / tento, numa só cajadada, / pegar dois coelhos — 

que nada;  

tropeço, insisto, arrasto as mágoas / …e dou com os burros n’água.  

 

Sobre eles, assinale a afirmativa INCORRETA: 

a) O verbo “ouvir” é irregular, apresentando dois radicais distintos em sua 

conjugação. 

b) O verbo “pôr”, irregular e da 2ª conjugação, serve de base para a conjugação 

de supor, compor, repor e outros. 

c) O verbo “tropeçar” é regular e apresenta a variação mórfica tropecei / 

tropeçava para manutenção do fonema /s/ na pronúncia. 

d) Os verbos “dar” e “arrastar”, pertencentes à primeira conjugação, são 

regulares. 

 

QUESTÃO 08 

No fragmento “Lá vêm: expiatórios bodes,/ criadas cobras, negras ovelhas..”, a 

anteposição do adjetivo concorre para dar uma expressividade adicional. Há 

situações, porém, em que a anteposição do adjetivo ao nome provoca mudança 

semântica. É o que se verifica em: 

a) um imaturo rapaz / um rapaz imaturo 

b) aquela calma cidade / aquela cidade calma 

c) o pobre homem / o homem pobre 

d) este lindo quadro / este quadro lindo 
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QUESTÃO 09 

Atente para os dois fragmentos do poema e as considerações sobre eles: 

(1) Agora chove, e é em vão que falo: 
“Por favor, tirem o cavalo”.  
 
(2) “Ganho montaria p’ra escapada:  

             é cavalo dado, um presente, 
…mas não aguento e olho os dentes.” 

 
O autor, com os fragmentos acima, 
 
I –  alude a provérbios populares. 
II –  modifica o sentido original do 1º, encaminhando a uma leitura literal. 
III –  explica o sentido popular do 2º, que não é implícito no texto original. 
IV –  cria, no segundo fragmento, uma imagem de arrogância frente ao saber 

popular. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
a) apenas I, II e III. 
b) apenas I, III e IV. 
c) apenas II, III e IV. 
d) I, II, III, IV. 
 

QUESTÃO 10 

Os encontros vocálicos são fenômenos fonéticos frequentes na língua, em que 
uma vogal (núcleo de sílaba), acha-se contígua a outra vogal (hiato) ou 
semivogal(-ais) – formando ditongo ou  tritongo. Há ainda os encontros 
consonantais (mesma sílaba ou sílabas distintas) e os dígrafos. 

Classificaram-se corretamente tais encontros nas palavras a seguir, EXCETO: 

a) Na palavra “qual” ocorre tritongo e em “chega”, há dígrafo. 
b) A palavra “encontrei” apresenta, simultaneamente, dígrafo, encontro 

consonantal e ditongo. 
c) A palavra “tirem” apresenta ditongo nasal e “engulo”,  dígrafo. 
d) Na palavra “atraio” há tritongo, enquanto em “arrasto” ocorre dígrafo. 
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SAÚDE PÚBLICA 

 

QUESTÃO 11 

 

“...Se o país não for pra cada um, não vai ser pra nenhum...” (Samuel Rosa) 

Para promover um acesso universal e igualitário a toda população brasileira, 

conforme disposto no Artigo 198 da Constituição Federal de 1998,as seguintes 

diretrizes devem ser seguidas: 

 

I. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 

prejuízo dos serviços assistenciais. 

II. Participação da comunidade no acompanhamento das políticas e ações de 

saúde. 

III. Acesso universal e atendimento igualitário nos serviços para as ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 

IV. Serviços de saúde articulados entre as ações preventivas, curativas, de 

promoção à saúde e reabilitação. 

 

São CORRETAS as afirmativas: 

 

a) I, II, III e IV. 

b) I e II apenas. 

c) II e III apenas. 

d) I e IV apenas. 
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QUESTÃO 12 

 

 

 

 

 

É afirmativa considerada CORRETA em relação ao SUS no Brasil: 

 

a) Historicamente, no Brasil quem tem direito de ser atendido nos serviços 

públicos de saúde são apenas os trabalhadores segurados pelo INAMPS e 

atualmente pelo INSS. 

b) A autoridade sanitária do SUS é o Ministério da Saúde, conhecido também 

como gestor único da saúde. 

c) A Constituição Federal de 1988 tornou-se obrigatório o atendimento pelos 

serviços públicos de saúde a qualquer cidadão ou comunidade e incorporou o 

direito a saúde como direito constitutivo da cidadania brasileira. 

d) No Brasil, as políticas públicas de saúde estão voltadas, fundamentalmente 

para o combate em massa das doenças transmissíveis. 

 

QUESTÃO 13 

 

As prioridades do PACTO PELA VIDA / 2006 no que faz referência a saúde 

materno - infantil são, EXCETO: 

 

a) Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de 

mama. 

b) Reduzir a mortalidade materna. 

c) Reduzir a mortalidade infantil neonatal, infantil por doença diarréica e por 

pneumonias. 

d) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

 

 

 

 

 

 

“O Sistema Único de Saúde – SUS se constrói no cotidiano de todos aqueles 
interessados na mudança da saúde pública no Brasil. Entendê-lo é uma forma de 
fortalecer a luta pela sua construção”. MS/2006 
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QUESTÃO 14 
 
Para efetuar medidas de investigação epidemiológica é importante a notificação 
compulsória de algumas doenças. Em todo o território nacional, devem ser 
notificadas, dentre outras, as doenças: 
 
a) Sífilis congênita e hepatite B. 
b) Encefalite e dengue. 
c) Sarampo e escarlatina. 
d) Sífilis e escarlatina. 
 
QUESTÃO 15 
 
Qual vacina é aplicada na gestação com o objetivo de proteger, no futuro, a 
puérpera e o recém - nascido de doença grave? 
 
a) Contra a hepatite B 
b) Contra a rubéola. 
c) Contra a difteria e tétano. 
d) Contra a poliomielite. 
 
QUESTÃO 16 
 
Assinale o agente etiológico da sífilis: 
 
a) Plasmodium falciparum. 
b) Plasmodium vivax. 
c) Treponema pallidum: 
d) Streptococcus haemolyticus. 
 
QUESTÃO 17  
 
“Elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um    determinado 
lugar e período de tempo, caracterizando de forma clara um excesso em relação à 
freqüência esperada”. A definição se refere ao conceito de; 
 
a) Endemia. 
b) Epidemia. 
c) Virulência. 
d) Pandemia. 
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QUESTÃO 18 
 
Com o desenvolvimento da atenção primária à saúde, a estrutura antigamente 
chamada de Posto de Saúde passou a denominar-se Unidade Básica de Saúde 
cujos objetivos são respectivamente: 
 
a) Contribuir para a diminuição das doenças crônicas na população adulta; 

promover ações de prevenção das doenças transmissíveis e crônico-
degenerativas. 

b) Ampliar a cobertura dos serviços especializados; assumir a responsabilidade 
de uma determinada população com seus problemas e necessidades de 
trabalho, educação e geração de renda. 

c) Promover a saúde de toda população adscrita; desenvolver ações de 
reabilitação, internação hospitalar e coleta de sangue para hemotransfusão. 

d) Ampliar as ações de promoção à saúde e de vacinação; responsabilizar-se 
pelos custos financeiros dos serviços de saúde disponíveis numa determinada 
população. 

 
QUESTÃO 19 
 
Sobre os Conselhos de Saúde é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) Possuem caráter permanente. 
b) Possuem caráter deliberativo. 
c) São formados por representantes do governo, profissionais de saúde, 

prestadores de serviço e usuários. 
d) Constituem instâncias de controle social do Sistema Único de Saúde.  

 
QUESTÃO 20 
 
Conforme Portaria n.º 1.886 de 18/12/1997, Ministério da Saúde, Brasil, são               
algumas das atividades realizadas pelo Agente Comunitário da Saúde EXCETO: 
 
a) Atuar junto com os serviços de saúde nas ações de controle das doenças 

endêmicas. 
b) Atuar junto com os serviços de saúde nas ações de promoção e proteção da 

saúde da mulher, criança, adolescente e idoso. 
c) Participar das ações de saneamento básico e educação para a saúde. 

d) Julgar e controlar e o orçamento destinado ao financiamento das ações e 
serviços de saúde. 
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HIGIENISTA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

 
O Ministério da Saúde, por meio do Pacto de Indicadores da Atenção Básica, 
redefiniu em 2006 para a área de saúde bucal dois indicadores principais. Marque 
a opção correta estes indicadores: 
  
a) Cobertura de primeira consulta odontológica programática e cobertura da ação 

coletiva de escovação dental supervisionada, 
 
b) Cobertura de primeira consulta odontológica programática e Média de 

procedimentos odontológicos básicos individuais, 
 
c) Média de procedimentos odontológicos básicos individuais e Proporção de 

procedimentos odontológicos especializados em relação às ações 
odontológicas individuais, 

 
d) Média de procedimentos odontológicos básicos individuais e cobertura da ação 

coletiva de escovação dental supervisionada. 
 

QUESTÃO 22 

 
Correlacione os conceitos de algumas das principais doenças na cavidade bucal e 
escolha a associação correta. 
 
A . Cárie            B. Doença periodontal                C. Má oclusão 
 

I. Deformidade dento-facial que provêm de múltiplo processo patológico 
específico, considerado como resultado de um desvio do aparelho mastigatório, 

II. Lesão considerada como manifestação clínica de uma infecção bacteriana, 

III. Doença infecciosa, com sinais  de alterações de forma e função dos tecidos de 
sustentação e proteção do dente. 

 
a) A I, B II e C III, 
b) A II, B III e C I, 
c) A I, B III e C II, 
d) A II, B I e C III. 
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QUESTÃO 23 

 
Dentre os principais fatores de risco que determinam a cárie dentária pode-se 
considerar, EXCETO: 
 
a) Falta de acesso ao flúor, 
b) Deficiente controle mecânico da placa bacteriana, 
c) Consumo excessivo e freqüente de açúcar, 
d) Hereditariedade. 
 
QUESTÃO 24 
 
Dentre os principais fatores de risco que determinam a doença periodontal pode-
se considerar, EXCETO: 
 
a) Diabetes e tabagismo, 
b) Ausência de controle de placa, 
c) Falta de acesso ao flúor, 
d) Imunodepressão e stress. 
 

QUESTÃO 25 

 
Correlacione as estruturas da cavidade oral à localização anatômica ou função e 
escolha a associação correta:  
 
A . Bochechas        B. Palato duro        C. Palato mole       D. Língua        E. Úvula 
 
I. Parede superior. 
 
II. Formam as paredes laterais da face, constituídas externamente por pele e 
internamente por mucosa.  
 
III. Importante para o transporte de alimentos, sentido do gosto e fala. 
 
 IV. Extensão da parede posterior, suspensa na região superior e posterior da 
cavidade bucal. 
V. parede posterior.  
 
a) A-II, B-I, C-V, D-III e E-IV, 
b) A-IV, B-II, C-V, D-III e E-I, 
c) A-III, B-IV, C-V, D-II e E-I, 
d) A-V, B-I, C-IV, D-III e E-II. 
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QUESTÃO 26 

Correlacione os dentes da cavidade oral segundo à localização anatômica correta 

apresentada no desenho da arcada dentária. 

 

a) 1. Incisivos laterais - 2. incisivos centrais - 3. Caninos - 4. primeiros pré-
molares - 5. segundos pré-molares - 6. primeiros molares - 7. segundos molares - 
8. terceiros molares, 
 
b) 1. Incisivos laterais - 2. incisivos centrais - 3. pré-molares - 4. primeiros 
caninos - 5. segundos pré-molares - 6. primeiros molares - 7. segundos molares - 
8. terceiros molares, 
 
 
c) 1. Incisivos centrais - 2. incisivos laterais - 3. Pré-molares - 4. primeiros 
caninos - 5. segundos caninos - 6. primeiros molares - 7. segundos molares - 8. 
terceiros molares, 
 
d) 1. Incisivos centrais - 2. incisivos laterais - 3. Caninos - 4. primeiros pré-
molares - 5. segundos pré-molares - 6. primeiros molares - 7. segundos molares - 
8. terceiros molares. 

 
Fonte: NETTER, Frank H.. Atlas de Anatomia Humana. 2ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
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QUESTÃO 27 
 

Marque verdadeiro (V) ou falso (F) sobre o Código de Ética Odontológica e 

escolha a opção correta para as afirmativas: 

 

I. O Código aprovado pela Resolução CFO-42 de maio de 2003 e teve o texto do 

capítulo XIV alterado pela Resolução CFO-71 de junho de 2006, (        ) 

 

II. O Código regula direitos e deveres dos profissionais, das entidades e das 

operadoras de planos de saúde, com inscrição nos Conselhos de Odontologia, (   ) 

 

III. As normas éticas do Código devem ser seguidas pelos cirurgiões dentistas, 

pelos profissionais de outras categorias auxiliares reconhecidas pelo Conselho 

Federal de Odontologia Independente da função ou cargo que ocupem, (       ) 

 

IV. Constitui direito fundamental dos profissionais inscritos, segundo suas 

atribuições especificas, dentre outras, promover a saúde coletiva no desempenho 

de suas funções, cargos e cidadania, independente de exercer sua função no 

setor público ou privado, (        ) 

 

a) As afirmativas  I, II, III, e IV são verdadeiras, 

b) As afirmativas  I, II, III, e IV são falsas, 

c) Somente as  afirmativas I, II, e III  são  verdadeiras. 

d) Somente as  afirmativas II, III e IV são  verdadeiras. 
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QUESTÃO 28 
 

Sobre  a “Higienização das mãos”,  descritas  na publicação da Agencia Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA.) “Serviços Odontológicos. Prevenção e Controle 

de Risco” de 2006, pode-se afirmar, EXCETO: 

 

a) A higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante para a 

prevenção e o controle das infecções em serviços de saúde, 

 

b) simples ato de lavar as mãos, independente da técnica, pode reduzir a 

população microbiana das mãos e interromper a cadeia de transmissão de 

infecção entre pacientes e profissionais, 

 

c) No ambiente da assistência à saúde, os microorganismos disseminam-se em 

geral por contato direto ou indireto, por meio de gotículas de secreções 

respiratórias e pelo ar,  

 

d) Ao se optar pela utilização de produtos à base de álcool, para a hieginização 

das mãos, a concentração do princípio ativo deve estar entre 60 e 90% p/p, de 

etanol ou isopropanol (solução alcoólica). 

 

QUESTÃO 29 

 

São considerados procedimentos para minimizar o risco ergonômico dos 

trabalhadores de saúde bucal, EXCETO: 

 

a) Organizar o ambiente de trabalho com planejamento do atendimento diário, 

b) Trabalhar preferencialmente em equipe e proporcionar à equipe de trabalho 

capacitações permanentes, 

c) Incluir atividades físicas diárias em sua rotina e valorizar momentos de lazer 

com a equipe, 

d) Realizar exercícios de alongamento no final do dia, com a orientação de 

profissional da área. 
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QUESTÃO 30 

 

Marque a opção na lista abaixo de doenças, consideradas de risco para o 

profissional da saúde, dentre eles, os auxiliares da saúde bucal, transmissíveis por 

sangue:  

 

a) Mononucleose, rubéola, herpes e hepatite C. 

b) Hepatite A e B, herpes e conjuntivite. 

c) Hepatite A, B, C e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

d) Mononucleose, conjuntivite e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 
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