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Os proprietários da força de trabalho, os

PROCESSO SELETIVO

trabalhadores, submetem-se, porque dessa maneira

2019

integram-se eles próprios no mercado. Só assim
podem

ter

acesso

à

mercadoria

dinheiro

-

representado neste caso pelo salário - passaporte
único às demais mercadorias, o que lhes permite a

TEXTO

sobrevivência. Nesse sentido, percebe-se que o
salário, expressão do valor da força de trabalho, não
O regime capitalista de produção pressupõe

importa os meios pelos quais seja estabelecido, não

a generalização da produção para a troca. Com a

"deveria" descer a níveis que ameacem a própria

expansão desta - entendida como expressão da

sobrevivência e reprodução da classe trabalhadora

diferenciação da divisão social do trabalho - ocorre

dada a importância para o capital, que a submete,

também a separação definitiva dos produtores

mas que dela necessita (até mesmo enquanto

diretos de mercadorias dos seus meios de produção.

exército de reserva), para continuar sua trajetória de

Expropriados, passam a ser possuidores de uma

valorização e acumulação. (Pelo menos até a fase

única

trabalho.

atual, o capitalismo não conseguiu se descartar

Proletarizados são convertidos em trabalhadores

definitivamente da força de trabalho, embora a

assalariados. Simples operadores dos instrumentos

substituição de trabalho vivo por trabalho morto seja

de produção que não mais lhes pertencem.

mais e mais acelerada).

mercadoria

-

sua

força

de

Para participar do processo de troca, para ter

O trabalho torna-se então alienado, vazio de

existência social, o produtor precisa então levar sua

sentido para o trabalhador, dado que o resultado de

mercadoria ao mercado, onde esta irá defrontar-se

sua atividade passa a ser propriedade de outrem.

com todas as demais mercadorias. Seu possuidor a

Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte citação:

leva "livremente" ao mercado e vende-a por tempo

"O antigo possuidor de dinheiro marcha adiante

determinado,

continuar

como capitalista, segue-o o possuidor da força de

sobrevivendo. Não se aliena definitivamente dela,

trabalho como seu trabalhador, um, cheio de

pois só agindo assim pode continuar participando da

importância, sorriso satisfeito e ávido por negócios;

troca. Caso contrário, nada mais teria a oferecer.

o outro, tímido, contrafeito, como alguém que levou

Alienando-se de sua mercadoria única, nada mais

a própria pele ao mercado e agora não tem mais

seria que um escravo - ele próprio mercadoria. Isso

nada a esperar, exceto o - curtume." Revela-se aqui

significa que alguém, o comprador, proprietário do

todo o significado do fato de a força de trabalho ser

dinheiro e dos meios de produção, adquire o direito

transformada em uma mercadoria a mais, no mundo

de usar essa força de trabalho pelo tempo acordado.

da produção capitalista, em que os produtos do

Caracteriza-se, assim, a dicotomia proprietários dos

trabalho não mais pertencem a seus produtores,

meios de produção/proletários.

anônimos participantes de um espetáculo no qual

forma

única

de

entram em cena sem nem mesmo perceber e no qual

LÍNGUA PORTUGUESA

têm de permanecer independentemente de sua
vontade. Sua sobrevivência está agora delimitada

(AS QUESTÕES DE 1 A 08 ESTÃO

por decisões que vão, cada vez mais, afastando-se de

RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO)

seu domínio, às quais, por meios mais ou menos

Para responder a essas questões, assinale

violentos, acabam sendo obrigados a acatar. A

APENAS UMA ÚNICA alternativa correta.

"liberdade", não conquistada senão que imposta, que
lhes permite colocar sua força de trabalho à venda,

01) No texto, está correto:

significa a subordinação completa, definitiva, do

(A) O sistema de produção, ao transferir para si o

trabalho ao capital. Este, sim, impondo as regras e

domínio da força de trabalho do trabalhador,

condições aos personagens que a ele são atrelados.

assegura o aumento do capital para seus donos.

O conflito é inerente e intransponível. Ingenuidade

(B) A ideologia capitalista está voltada para a

querer

produção de produtos que possibilitem distribuir os

eliminá-lo,

mantendo-se

intocadas

as

características do cenário em que se insere.

resultados do trabalho humano.
(C) O modelo de produção e de troca adotado pelo

FONTE:

capitalismo colabora, para a satisfação duradoura e

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/vio

significativa de todos os envolvidos na cadeia de

lencia-urbana-no-brasil.htm

produção.
(D) A relação Capital e Produção insere o
trabalhador como parte importante do processo, com
o objetivo de torná-lo um gestor livre de sua força
de trabalho.

02) Constitui uma afirmação verdadeira sobre a
linguagem usada no texto à expressa na
alternativa:
(A) Apresenta emprego de expressões referenciais
em que é constante a presença de termos
ressignificados por causa de seu sentido conotativo.
(B) O raciocínio argumentativo do autor recorre a
expressões antitéticas para mostrar ao leitor sua
opinião sobre a problemática do capitalismo.
(C) A linha argumentativa adotada pelo enunciador
do discurso, na abordagem temática, parte de um
ponto de vista definido e, a seguir, vale-se do

processo referencial, com predomínio da linguagem

(B) “capital”

denotativa.

(C) “personagens”

(D) A estratégia argumentativa do enunciador do

(D) “cenário”

discurso contempla o emprego constante de palavras
e expressões metafóricas para caracterizar as

07) As aspas, na palavra “livremente”, foram

relações interpessoais

usadas com a finalidade de expressar:
(A) Ironia

03) Há ocorrência de predicado verbal na

(B) crítica.

alternativa:

(C) contestação.

(A) “Nesse ponto, é bastante oportuna a seguinte

(D) concordância.

citação:”
(B) “Sua sobrevivência está agora delimitada por

08) A forma verbal “levou”, observando o modo-

decisões”

temporal, pode ser substituída pela forma

(C) “a ele são atrelados”

composta da alternativa:

(D) “O conflito é inerente e intransponível”

(A) Tem levado.
(B) Tinha levado.

04) Há exemplo de linguagem figurada em:

(C) Terá levado.

(A) “O regime capitalista de produção pressupõe a

(D) Teria levado

generalização da produção para a troca.”.
(B) “o produtor precisa então levar sua mercadoria

09) Assinale a alternativa correta quanto à

ao mercado”

concordância.

(C) “... a substituição de trabalho vivo por trabalho

(A) Fazem alguns anos que o dicionário Houaiss

morto seja mais e mais acelerada”.

vem se consolidando como um dos principais

(D) “Este, sim, impondo as regras e condições aos

dicionários do português brasileiro.

personagens”.

(B) Deve-se esperar que os dicionários apresentem o
maior número de significados possível para as

05) A expressão “o comprador” exerce a função

palavras.

de:

(C) Quantos de nós pode afirmar, com segurança,

(A) Adjunto adverbial de lugar.

que nunca empregou uma palavra com sentido

(B) Aposto.

pejorativo?

(C) Vocativo.

(D) Para atender à determinação da Justiça, uma

(D) Predicativo.

série de exemplares do dicionário deverá ser retirado
de circulação.

06) Vocábulo que não admite dupla pronúncia,
masculino ou feminino, é o da alternativa?

10) Marque a alternativa em que todas as

(A) “produtor”

palavras são acentuadas pela mesma regra.

(A) Pulmão, íntima, encíclica, impossível.

12) De acordo com a Portaria nº 399 de 22 de

(B) Amazônia, técnico, única, dívidas.

fevereiro de 2006 analise as alternativas a seguir:

(C) Têm, predatório, teólogo, há.

I. Entre as prioridades do Pacto pela Vida estão a

(D) Econômico, político, ecológica, técnico.

Saúde do Idoso, Mortalidade Infantil e Materna,
Câncer de colo do útero e de mama.

SUS – Sistema Único de Saúde

II. O Pacto em Defesa do SUS envolve ações
concretas

e

articuladas

pelas

três

instâncias

11) O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela

federativas no sentido de reforçar o SUS como

Constituição Federal de 1988 e regulamentado

política de Estado mais do que política de governos;

pelas Lei Orgânica de Saúde (Lei 8.080, de 19 de

e de defender, vigorosamente, os princípios basilares

setembro de 1990) e Lei 8.142, de 28 de dezembro

dessa política pública, inscritos na Constituição

de 1990, tem como propósito alterar a situação de

Federal.

desigualdade

da

III. O Pacto de Gestão do SUS reitera a importância

população, tornando obrigatório o atendimento

da participação e do controle social com o

público a qualquer cidadão. Para tanto, o SUS é

compromisso de apoio à sua qualificação.

regido pelos seguintes princípios:

(A) Apenas a alternativa I está correta.

I - Universalidade: garante o acesso à assistência à

(B) As alternativas I e II estão corretas.

saúde nos três níveis de atenção a toda a população.

(C) As alternativas I e III estão corretas.

II - Integralidade na assistência: entendido como a

(D) Todas as alternativas estão corretas.

preservação

na

da

assistência

autonomia

do

à

saúde

cliente

e

da

comunidade.

13) A Estratégia Saúde da Família (ESF) trata-se

III - Equidade: considera que todo cidadão é igual

de um modelo de saúde, baseado na nova

diante do SUS e será atendido conforme as suas

organização da Atenção Básica. Ele possui como

necessidades, sem barreiras e/ou privilégios.

princípios

IV - Resolubilidade: é a exigência de que o sistema

hierarquização, territorialização, cadastramento

de saúde esteja habilitado para atender todos os

da clientela, incorporação das diretrizes do

problemas de saúde, tanto os individuais como os

Sistema Único de Saúde, entre outros. Dessa

coletivos.

forma, a composição da equipe mínima da ESF

Assinale a alternativa correta, considerando as

recomendada é:

afirmativas anteriores:

(A) Um médico da família, um enfermeiro, um

(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

auxiliar de enfermagem e de quatro a seis agentes

(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.

comunitários de saúde.

(C) Todas as afirmativas estão incorretas.

(B) Um médico da família, um enfermeiro, um

(D) Todas as afirmativas estão corretas.

auxiliar de enfermagem e de dois a três agentes

básicos

comunitários de saúde.

a

integralidade,

(C) Um médico da família, um enfermeiro, dois

(D) A manutenção do sigilo das informações de

auxiliares de enfermagem e de quatro a seis agentes

saúde obtidas por meio das notificações.

comunitários de saúde.
(D) Um médico da família, um enfermeiro, dois

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

auxiliares de enfermagem e de dois a três agentes
comunitários de saúde.

16) A adrenalina, associada aos anestésicos locais,
é uma droga amplamente utilizada como agente

14) No que se diz respeito à participação social no

vasoconstritor. Sobre a ação geral da adrenalina

Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa

sobre o sistema cardiovascular, pode-se afirmar

INCORRETA:

que ocorre diminuição:

(A) A Constituição de 1988 incorporou as principais

(A) da pressão sistólica.

propostas da VIII Conferência, criando o Sistema

(B) do volume sistólico.

Único Saúde (SUS).

(C) do débito cardíaco.

(B) Os conselhos de saúde são órgãos de caráter

(D) da eficiência cardíaca.

permanente e deliberativo.
(C) As Conferências de Saúde devem se reunir em

17)

cada nível de governo, em espaço de tempos não

especiais

superiores a 2 (dois) anos, com representantes dos

necessidade de prescrição de medicamentos.

vários segmentos sociais.

Assinale a alternativa que apresenta somente

(D) Os conselhos de saúde devem controlar e

medicamentos seguros de serem administrados

fiscalizar a execução da política de saúde em sua

nessas pacientes.

esfera governamental, inclusive em seus aspectos

(A) Mepivacaína, ampicilina, codeína.

econômicos e financeiros.

(B) Mepivacaína, metronidazol, propoxifeno.

Pacientes

lactantes

principalmente

merecem
quando

cuidados
existe

a

(C) Prilocaína, oxacilina, metamizol.
15) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde,

(D) Lidocaína, cefalexina, acetaminifeno.

NÃO se constitui como objetivo ou atribuição do
Sistema Único de Saúde (SUS)...

18) Durante a administração dos anestésicos

(A) A identificação dos fatores condicionantes e

locais, podem ocorrer complicações na região em

determinantes da saúde.

que estão sendo administrados os fármacos.

(B) A assistência às pessoas por intermédio de ações

Entre

de promoção, proteção e recuperação da saúde, com

EXCETO:

a realização integrada das ações assistenciais e das

(A) Alergia.

atividades preventivas.

(B) Trismos.

(C) A execução de ações como as de vigilância

(C) Hematomas.

sanitária, vigilância epidemiológica e de saúde do

(D) Lesão de tecidos moles.

trabalhador.

estas

complicações

podemos

citar

19) Várias doenças sistêmicas podem apresentar

(D) à diminuição da eficiência mastigatória e à

manifestações

seleção errada de alimentos.

radiográficas

nos

tecidos

periodontais. Sobre esse assunto, assinale a
O

conceito

de

“infecção

focal”

que

alternativa correta.

23)

(A) Hand-Schuler Cristian – reabsorção óssea que se

evidenciava a possível influência de condições

estende além dos limites do ligamento.

bucais

(B) Doença de Paget – aumento do trabeculado do

desencadeando

osso esponjoso e hipercementose.

sugerido por Hunter em 1910. Hoje, graças aos

(C) Lesões tumorais – zona de osteoporose que pode

estudos epidemiológicos, estatísticos e à biologia

incluir a cortical.

molecular, pode-se reconhecer que a doença

(D) Displasia fibrosa – zona radiopaca na região

periodontal pode ser fator de risco para:

proximal do ápice radicular.

(A) doença de Alzheimer e doença de Parkinson.

sobre

outros

sistemas

diferentes

e

órgãos,

enfermidades,

foi

(B) lúpus eritematoso e esclerodermia
20) Qual entre as alternativas abaixo NÃO é

(C) parto prematuro e nascimento do bebê de baixo

indicada para a Técnica Radiográfica Oclusal?

peso.

(A) Análise de fendas palatinas.

(D) doença renal e doença de Parkinson.

(B) Detectar a destruição da crista óssea alveolar.
(C) Posição de elemento dentário incluso.

24)

(D) Pesquisa de fratura na maxila e/ou mandíbula.

complementar em que o profissional induz a

O

sinal

de

Nikolsky

é

um

exame

formação de uma bolha em uma pele de
21) Segundo Freitas, Rosa e Souza, 2004,

aparência normal por meio de uma pressão

considera-se lesão com características radiopacas

lateral firme. Quando esse sinal é positivo, pode

difusas:

ser diagnosticada a seguinte patologia:

(A) Fibroma cementificante.

(A) líquen plano.

(B) Ameloblastoma.

(B) eritema migratório.

(C) Odontoma ameloblástico.

(C) epidermólise bolhosa.

(D) Osteossarcoma

(D) pênfigo vulgar.

22) Nos idosos é comum a diminuição da

25) A alteração de desenvolvimento dentário

quantidade de saliva devido:

caracterizada pela união de dois dentes formados

(A) à dificuldade natural da higiene bucal.

ligados ao longo de suas superfícies dentárias

(B) à utilização de próteses totais e removíveis.

pelo cemento é denominada:

(C) à diminuição de celularidade dos ácinos, ao

(A) geminação.

estreitamento dos

(B) concrescência.

viscosidade da saliva.

ductos

e

ao aumento da

(C) fusão.
(D) taurismo.

(D) recolocação do dente no alvéolo, mantendo
26) O conceito básico de que a cárie dentária é

levemente intruído.

uma doença infecciosa multifatorial e que para
seu estabelecimento deve haver a intersecção dos

29) Quanto à gengivite necrosante aguda, analise

fatores determinantes tem sido completado pela

as afirmativas seguintes:

incorporação

I. Nos países desenvolvidos, é rara em crianças.

de

fatores

secundários

ou

“confundidores”, o que permite caracterizar a

II. Afeta frequentemente adultos jovens (15 a 30

cárie

anos).

como

uma

doença

comportamental.

Assinale a alternativa que apresenta somente

III. O sinal patognomônico é a presença de

fatores secundários.

pseudomembrana branco-acinzentada.

(A) Renda, conhecimento, escolaridade.

IV. Os pacientes podem apresentar linfadenopatia

(B) Dieta, flúor, classe social.

regional nos casos mais graves, principalmente nos

(C) Dente, capacidade tampão da saliva, atitudes.

nódulos linfáticos submandibulares.

(D) Hospedeiro, microbiota, tempo.

Pode-se afirmar que está correto o contido em:
(A) I e II apenas.

27) Assinale a alternativa correta sobre o

(B) I, II e III apenas.

tratamento restaurador atraumático (ART).

(C) I, II e IV apenas.

(A) A principal indicação do ART é para tratamento

(D) I, II, III e IV.

de cavidade classe V.
(B) Diferente da adequação do meio bucal, o ART

30) Qual dos materiais odontológicos abaixo é

tem o intuito de ser definitivo.

indicado

(C) O ART está indicado em cavidades amplas com

pacientes com alta atividade cariogênica?

proximidade com câmara pulpar ou na presença de

(A) Ionômero de Vidro.

sintomatologia dolorosa.

(B) Resina Composta.

(D) A principal vantagem do ART é a realização de

(C) Hidróxido de Cálcio.

restaurações em um menor tempo clínico com

(D) Amálgama.

grande economia no uso dos materiais restauradores.

28)

Após

terapêutica

a

avulsão

dentária,

recomendada

em

a

conduta

relação

ao

reimplante dentário é:
(A) manter o dente em solução ácida.
(B) limpeza do alvéolo com solução ionizada.
(C) esplintagem semirrígida capaz de estabilizar o
dente no seu alvéolo.

em

restaurações

provisórias

em

