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CARGO: ODONTÓLOGO
Leia o texto a seguir e responda às questões
seguintes:

A INTERNET E O SINTOMA CONTEMPORÂNEO
Por REINALDO PAMPONET
Psicanalista-membro da Escola Brasileira de
Psicanálise - Membro da Associação Mundial de
Psicanálise (Paris)
Freud, em 1930, no seu famoso trabalho “O mal-estar na
civilização,” denunciava a difícil relação do homem
consigo mesmo e com o seu semelhante, evocando aí, o
que em 1960, Jacques Lacan, psicanalista francês,
chamou “os impasses do sujeito com o real”.
O real é o que põe questões para todo sujeito, é aquilo
com o qual o sujeito não consegue harmonizar-se. O real
tem como representantes máximos na cultura, o sexo e a
morte. O real é um limite. Diante do real, há sempre uma
impossibilidade a ultrapassar.
No Mal-estar na civilização, Freud convoca os
psicanalistas a se ocuparem do mal-estar do homem no
mundo civilizado e a se interessarem pela subjetividade
contemporânea. E, em 1953, Lacan, fiel seguidor de
Freud, vai nos dizer que a psicanálise tem um papel a
desempenhar na direção da subjetividade moderna,
papel esse que somente poderá ser garantido, ajustando
a psicanálise às novas invenções da ciência.

Bem, a psicanálise é uma “práxis” interessada no malestar do sujeito no mundo, já dissemos. Dizendo de outra
maneira: a psicanálise está interessada na “causa” da
insatisfação e da angústia do sujeito com o mundo dos
objetos. O interesse da psicanálise é orientar o sujeito,
pela via do saber inconsciente, até os impasses com o
real, conduzir o sujeito a construir uma relação menos
discordante com os objetos que lhe trazem satisfação. A
psicanálise de hoje tem a pretensão de fazer o sujeito
trabalhar os seus conflitos para que possa funcionar
melhor diante dos impasses que a vida cotidiana não
pára de nos colocar. Nesse sentido, privilegia a palavra,
a expressão viva do sujeito como meio para libertar-se da
dor de existir e da angústia. A psicanálise deve ajudar o
sujeito a sair da posição de ignorância com tudo aquilo
que está lhe causando infelicidade ou desprazer. A
psicanálise pretende despertar o sujeito que acorda para
continuar dormindo, despertá-lo para celebrar a vida.
Uma psicanálise é um despertar para o vivo da existência
humana.
O “prejuízo” que traz o uso do computador, se pudermos
falar assim, reside, justamente, na finalidade do seu uso.
Essa novidade, esse mundo moderno que é a Internet,
onde as imagens se pluralizam com rapidez e facilidade
como verdades do sujeito para tentar enganar o real, faz
a palavra serva da imagem. Porém, ao sacrificar as
palavras às expensas da imagem, o sujeito torna-se,
muitas vezes, um devoto da imagem, dos jogos, da
distração, das soluções prontas, das cópias, em
detrimento do vivo da expressão falada e escrita, da
leitura, do teatro, do cinema, da interlocução com o
semelhante e de tudo aquilo que exige esforço para
poder apreender e se sentir realizado.

Sabemos da grande atração que o “novo”, a novidade
exerce sobre o homem. É grande o interesse do homem
pelos novos objetos da ciência, pelas rápidas,
interessantes e atraentes invenções da ciência, pelos
objetos modernos que o discurso capitalista não pára de
inventar.

Numa palavra - o prejuízo é quando o sujeito se isola,
confina-se e emudece, dedicando grande parte do seu
tempo à Internet, quando “personaliza” o computador,
faz do computador o seu melhor amigo, a sua melhor
companhia. Assistimos, nesse século, a uma mudança
de valor do homem, uma troca de companhia: do amigocão para o amigo-computador.

Na série dos novos objetos da ciência, vamos refletir
sobre o uso do computador, refletir sobre a relação do
sujeito com esse objeto “top de linha” que proporcionou
ao homem comunicar-se separado do vivo da palavra e
nos permitiu acesso a um mundo virtual via Internet. A
Internet é útil, engenhosa e eficaz para o sujeito
engajado na modernidade, para todo sujeito identificado
com o mundo contemporâneo, contudo, essa eficácia
depende do modo e da finalidade como cada um dela faz
uso.

Assim procedendo, o sujeito equivoca-se, porque
confunde o “valor de uso” com o “valor de gozo”.
Fazendo da Internet seu “partenaire”, fazendo dela a sua
melhor parceira, retira satisfação da máquina em
detrimento da satisfação com a mulher, os filhos e os
amigos. E, acaba, inexoravelmente, sentindo-se cada
vez mais solitário e isolado daquilo que é
verdadeiramente humano.

A questão do sujeito com a Internet, que interessa aos
psicanalistas, refere-se ao “valor” que cada um retira do
“uso” que faz da máquina. Que valor tem para o sujeito
essa máquina moderna que chamamos computador?

Assim, tentando recobrir o real com a tela das imagens,
surge para o sujeito esse sintoma da modernidade que
conhecemos com o nome de “Depressão”. Procedendo
dessa maneira, privilegiando o objetivo, no lugar do
subjetivo, submetendo-se ao “time is money”, tentando
defender-se das emoções e da responsabilidade do
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universo das palavras, o sujeito acaba fazendo da
Internet o seu Sintoma - um Sintoma Contemporâneo,
que Freud não conheceu, deixando-nos, contudo, como
legado, a direção da sua cura.
(http://www.espacoacademico.com.br/004/04internet.htm)
01. Considerando a tipologia, podemos dizer que
esse texto é predominantemente:
a) narrativo
b) injuntivo
c) argumentativo
d) exemplificativo
e) descritivo
02. Dentre outros argumentos, o texto afirma que a
Internet:
a) não tem nada a contribuir com o cotidiano das
pessoas na contemporaneidade.
b) é um sinônimo de tristeza e isolamento para todas
as pessoas.
c) pode ser um recurso útil para as empreitadas do
dia-a-dia, dependendo, é claro, do uso que se faça
dela.
d) pode/deve satisfatoriamente substituir relações do
ambiente sócio-afetivo, conduzindo a uma dimensão
de gozo e prazer.
e) faz parte do advento contemporâneo, sem a qual
os cidadãos não conseguiriam viver, pois traz
benefícios concretizados no clichê “tempo é dinheiro”.
03. O real, categoria utilizada pela psicanálise
lacaniana, pode ser entendido como:
a) o interlocutor das relações diárias.
b) a zona limítrofe que serve de obstáculo para o
sujeito.
c) a morte e a ressurreição, materializadas no mito da
fênix.
d) o uso normal que se faz de ferramentas
tecnológicas da modernidade.
e) as conquistas amorosas de cunho eminentemente
sexual, ou seja, de práticas que levam ao orgasmo.
04. Acerca do texto é correto afirmar:
a) Freud e Lacan são os exclusivos representantes
da teoria psicanalítica.
b) A psicanálise junguiana pode ser usada como meio
através do qual o sujeito pode vir a se livrar das
angústias do cotidiano.
c) A Internet é a causadora principal de vários tipos
de depressão.
d) As novidades exercem um grande fascínio sobre o
ser humano.

e) O que o ser humano é, em termos profissionais, se
deve, na grande maioria das vezes, ao uso da
Internet.
05. “(...) o sujeito acaba fazendo da Internet o seu
Sintoma - um Sintoma Contemporâneo, que Freud
não conheceu, deixando-nos, contudo, como legado,
a direção da sua cura”. O termo sublinhado expressa
a idéia de:
a) conseqüência
b) adição
c) causa
d) consecutividade
e) oposição
06. Em “Diante do real, há sempre
impossibilidade a ultrapassar”, o verbo haver é:

uma

a) intransitivo
b) transitivo indireto
c) transitivo direto
d) transitivo direto e indireto
e) de ligação
07. Assinale a alternativa que contém um porquê
escrito em desconformidade com as normas
ortográficas vigentes.
a) Não se sabe por que motivo Carlos foi ao cemitério
à meia noite.
b) Os outros agentes ainda não procederam como
lhes ordenei por que?
c) As repostas não serviram porque todas eram
baseadas em hipóteses infundadas.
d) Qual dos porquês lhe parece mais favorável?
e) Por que, depois de tanto tempo, você já não vê
que estou falando a verdade?
08. Uma das orações abaixo contém o sinal indicativo
de crase usado incorretamente. Assinale-o.
a) Nada foi dito em relação à carta que você me
mandou.
b) Quero comer um camarão à baiana.
c) À uma da manhã, excepcionalmente, o galo
começo a cantar.
d) Vou à França no próximo ano.
e) Estamos cara à cara agora.
09. Sobre a crase podemos afirmar o seguinte:
a) A crase é a fusão entre duas vogais, ou seja, uma
preposição e um artigo qualquer ou um pronome
demonstrativo.
b) A crase serve para indicar ênfase.
c) O sinal indicativo da crase é o mesmo do acento
agudo.
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d) Representa-se graficamente a crase pelo acento
grave.
e) Ocorrerá a crase sempre que houver um termo que
exija a preposição a e outro termo que aceite o artigo
o.

e) Por favor sirva logo o café. Estamos todos
famintos.

10. Observe os períodos abaixo e escolha a melhor
alternativa.

Assinale-a.

I- Eles não vêem bem sem óculos.
II- Não fique assim à toa.
III- Se ele ver bem sem lentes, não precisa colocálas.
IV- Quando a gente vier do campo, tudo ficará
resolvido.
a) Apenas I e II corretos.
b) Somente III e IV estão corretos.
c) Somente I, II e III estão corretos.
d) Apenas I, II e IV estão corretos.
e) Todos estão corretos.
11. Marque a opção incorreta quanto à forma verbal.
a) Magôo aqueles que me são caros quando digo que
quero me embriagar.
b) Se coubessem todos lá no quarto, teriam dormido
juntos.
c) Todos punham o dinheiro no mesmo lugar.
d) Caibo também onde couberam aqueles que amei.
e) Se ele pôr mais açúcar no café, acho que não vou
tomá-lo.
12. Assinale opção que complete os espaços
convenientemente:
__________ anos não __________ vejo.
Mas, a partir de agora, o que couber __________
mim, farei de tudo para reencontrá-la.
a) A, a, a
b) Há, a, a
c) Há, à, à
d) Há, a, à
e) A, à, à
13. Assinale a alternativa que possui, pelo menos, um
problema com o uso da vírgula.
a) Na busca da emoção, para provocar o observador,
o artista abusa da verossimilhança das cenas
retratadas, daí a importância também na observação
da natureza.
b) Marta, o que você quer comigo agora?
c) Suas principais características são a teatralidade
das obras, o dinamismo, a urgência, o conflito e o
forte apelo emocional.
d) A questão da harmonia também é importante para
o Barroco. Entretanto, ela é vista numa obra de forma
diferente do Renascimento.

14 Nos períodos a seguir, há uma palavra que não
está de acordo com as normas ortográficas vigentes.

a) Comi a paçoca e fiquei com infecção intestinal.
b) O povo muçumano encontra algumas dificuldades
do Ocidente.
c) Se a gente quisesse ficar, poderia se acomodar
naquele quarto.
d) Quando eu fizer o bolo, servirei o lanche.
e) Não gosto do cachorro do vizinho. Ele é rabugento.
15. Só existe uma palavra escrita corretamente.
Escolha-a.
a) encaichar
b) ferrujem
c) nogento
d) insosso
e) ressucitar
16. No sistema TMN, um carcinoma com mais de 4
cm de diâmetro, com nódulos regionais
contralaterais palpáveis, porém sem fixação e
com ausência de metástase distante, faz-se
representar da seguinte forma:
a- T4 N2 M0
b- T2 N3 M0
c- T1 N2 M0
d- T3 N3 Mo
e- T2 N2 M0
17. Entre as lesões que se localizam na cavidade
bucal ditas cancerizáveis destacam-se como
principais:
a)
b)
c)
d)
e)

fibroma/nevus/candidíase
lipoma/pênfigo vulgar/herpes simples
blastomicose/estomatite aftosa/queilite
leucoplasia/papiloma/úlcera traumática
papiloma/glossite/líquen plano

18. Paciente portador de fratura Le fort III,
apresenta:
a)
b)
c)
d)
e)

diplopia
rinorréia cérebro-espinhal
alongamento da face
somente os itens A e B estão presentes
os itens A, B e C estão sempre presentes
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19. A sub-luxação diferencia-se da concussão
dentária pelo seguinte fator:
a)
b)
c)
d)
e)

edema no ligamento periodontal
sangramento do sulco gengival
ruptura da lâmina dura
hemorragia no ligamento periodontal
fratura da tábua óssea vestibular

20. Em uma criança de 10 anos de idade, com
relação ao tratamento de incisivo superior que
sofreu traumatismo com fratura, é correto afirmar:
a) o envolvimento pulpar reversível está diretamente
relacionado com a mobilidade pulpar
b) é necessário imobilização quando apresentar
fratura do terço apical
c) a ausência de resposta ao teste pulpar
imediatamente após o trauma indica degeneração
pulpar reversível
d) o
prognóstico
favorável
é
diretamente
proporcional ao tempo decorrido entre trauma e
tratamento
e) o capeamento direto para exposição pulpar
pequena pode ser feito até 2 horas após o trauma
21. O preparo para a restauração de um elemento
classe I de Ellis tem como característica:
a)
b)
c)
d)
e)

retenção sob as cúpide vestibular e lingual
confecção de caixa proximal
extensão preventiva da mesial à distal
concavidade da parede axial
biselamento do traço de fratura

22. Com relação às cáries de superfície oclusal é
correto afirmar:
a) a progressão das lesões de cárie não se dá no
fundo das fóssulas e fissuras e sim em sua
entrada, nas paredes laterais
b) a placa bacteriana localizada no fundo dos sulcos
é a responsável pelo desenvolvimento das
lesões, sendo altamente ativa
c) o flúor não interfere na perda mineral quando o
pH baixa de 5.5 ou 4.5
d) a saliva não interfere de forma marcante no
processo de formação de cáries nos sulcos, já
que seu acesso à região é precário
e) a perda mineral do dente para o meio começa a
ocorrer quando o pH baixa de 6.5
23. Na etiologia da cárie dentária, o fator que
determina o mecanismo de adesão bacteriana é a:
a) presença de Actinomyces na superfícies lisas da
coroa
b) capacidade de tamponamento ácido da saliva

c) formação de colônias bacterianas na saliva
d) redução da espessura da película adquirida
e) combinação de microorganismos formadores de
placa
24.
Na radiografia periapical do dente 13,
observa-se canal radicular não tratado e presença
de imagem radiolúcida circunscrita no ápice,
sugestiva de granuloma. Clinicamente este dente
não responde aos testes de sensibilidade pulpar.
A etiologia desta lesão está ligada a fatores que
levam a:
a) decomposição e necrose da polpa dental,
atuando com alta intensidade sobre os tecidos
periapicais e o tratamento consiste na limpeza e
obturação do canal radicular e observação
radiográfica periódica
b) decomposição ou necrose da polpa dental,
atuando com baixa intensidade sobre os tecidos
periapicais e o tratamento consiste na limpeza e
obturação do canal radicular e observação
radiográfica periódica
c) necrose da polpa dental, atuando lenta e
concomitante sobre os tecidos periapicais e o
tratamento é a extração do órgão dental
d) necrose parcial da polpa dental, atuando rápida e
intensamente sobre os tecidos periapicais e o
tratamento é a cirurgia parendodôntica com
apicetomia e obturação retrógada
e) necrose parcial da polpa dental, atuando rápida e
intensamente sobre os tecidos periapicais e o
tratamento consiste na cirurgia parendodôntica e
obturação do canal
25. O antibiótico de maior poder nefrotóxico é a :
a)- eritromicina
b) oxacilina
c) clindamicina
d) cefalotina
e) gentamicina
26.
Alguns
medicamentos
devem
ser
terminantemente evitados durante o tratamento a
pacientes grávidas.Em quais opções abaixo todos
os medicamentos pertencem a este grupo?
a) diazepínicos,
barbitúricos,
hidantoína,
estreptomicina
b) acetominofen, lidocaína, prilocaína, penicilina,
eritromicina
c) salicilatos,
prilocaína,
eritromicina,
hidantoína,tetraciclina
d) diazepínicos, barbitúricos, lidocaína, prilocaína,
eritromicina
e) acetominofen, lidocaína, tetraciclina, salicilatos
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27, Mãe leva criança de 4 anos de idade ao
consultório odontológico com queixa de lesão no
lábio inferior, de evolução lenta e com períodos
de regressão. Clinicamente observa-se aspecto
bolhoso, em forma de cúpula, superfície lisa, com
líquido claro em seu interior e medindo
aproximadamente 4mm. A criança tem história de
perda precoce do dente 51 devido a uma queda
ocorrida há seis meses. O diagnóstico e a
conduta clínica:
a)
b)
c)
d)
e)

celulite e antibioticoterapia
fibroma traumático e excisão da lesão
epúlide granulomatosa e excisão da lesão
mucocele e excisão da lesão
abcesso de tecido mole e antibioticoterapia

28. As proposições abaixo estão relacionadas à
Saúde Bucal. Analise as alternativas e marque
V(verdadeiro) e F(falso):
I.O programa Brasil Sorridente representa uma
política estruturada do governo federal, com o
objetivo de garantir as ações de promoção,
prevenção e recuperação da saúde bucal da
população.
II. As diretrizes da política Brasil Sorridente apontam,
fundamentalmente, para a ampliação e qualificação
da Atenção Básica.
III. Além do atendimento básico, pelo Brasil
Sorridente, a população passa a ter acesso também a
tratamentos especializados, como canal, doenças da
gengiva, cirurgias odontológicas, câncer bucal em
estágio mais avançado, endodontia e ortodontia.
A seqüência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

FFV
VVF
VFF
VVV
VFV

29. A participação privada no SUS, conforme lei
orgânica da saúde ocorre de forma:
a)
b)
c)
d)
e)

competitiva
adicional
dependente
alternativa
complementar

30. As ações da equipe de Saúde da Família
devem ser norteadas dentro da lógica de:
a)
b)
c)
d)

vigilância em saúde
vigilância ambiental
vigilância epidemiológica
vigilância sanitária

e) nenhuma das respostas
31. Na desinfecção das superfícies dos locais de
trabalho, para a hepatite B e HIV, o desinfectante
mais recomendado é solução de:
a)
b)
c)
d)
e)

clorexidina
formaldeído
glutaraldeído
hipoclorito de sódio diluído recentemente
1% de iodo em álcool a 70%
recentemente

diluído

32. Constitui-se um dos direitos fundamentais do
cirurgião-dentista, consagrados no código de
ética odontológico:
a) indicar aos órgãos competentes, falhas nos
regulamentos e normas das instituições em que
trabalhe, sejam públicas ou privadas, e prejudiciais ao
paciente.
b) promover a saúde coletiva no desempenho de
suas
funções,
cargos
e
cidadania,
independentemente de exercer a profissão no setor
público ou privado
c) recusar-se a exercer a profissão em âmbito público
ou privado onde as condições de trabalho sejam
indignas, inseguras e insalubres
d) apontar falhas nos regulamentos e normas das
instituições em que trabalhe quando as julgar
indignas para o exercício da profissão
e) abster-se da prática de atos que impliquem na
mercantilização da profissão ou de sua má
conceituação
33. Não pode ser apontada como uma das
distorções dos Serviços Públicos no Brasil, a
seguinte condição:
a) A distribuição geográfica dos recursos é
extremamente desigual
b) Em algumas áreas existe excessivo uso de alta
tecnologia médico-hospitalar para tratar os efeitos
de moléstias preveníveis
c) O Sistema Único de Saúde oferece apenas a
atenção básica à saúde. Os outros níveis de
atenção devem ser complementados pelos
planos privados
d) Os serviços não correspondem às necessidades
da população
e) Uso excessivo e venda liberal de medicamentos
34. O mecanismo que permite a disposição
ordenada dos esforços de múltiplas origens,
dirigindo-os em um sentido comum, é chamado
de:
a) delegação
b) coordenação
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c) simplificação
d) regionalização
e) hierarquização
35. No SUS, a participação social se dá através:
a)
b)
c)
d)
e)

das Comissões Populares
das Comissões Intergestoras
das Conferências e dos Conselhos de Saúde
da Educação em Saúde
do Fórum Colegiado Popular

36. Ao 2º e 3° nível de prevenção, correspondem
respectivamente:
a) diagnóstico precoce e reabilitação
b) promoção de saúde e proteção específica
c) diagnóstico precoce e limitação do dano
d) limitação do dano e reabilitação
e) proteção específica e diagnóstico precoce
37. Em casos de fratura corono-radicular de
dente decíduo o tratamento de escolha imediato
é:
a) pulpotomia
b) pulpectomia
c) exodontia
d) contenção dental
e) curativo de demora
38. O melhor tipo de exame para identificar a
magnitude de uma inflamação pulpar em um
dente decíduo é:
a) teste térmico da polpa
b) teste elétrico da polpa
c) teste de mobilidade
d) teste de percussão
e) observação da quantidade de hemorragia no ponto
de exposição pulpar
39. O fator etiológico principal da
periodontal é:
a) cálculo dental
b) placa dental
c) o respirador bucal
d) o excesso de restauração mal adaptada
e) a dieta rica em açúcar

doença

40. Lesão em indivíduo de 30 anos, indolor, de
aparecimento lento, causando desfiguração facial
com mucosa bucal íntegra. Ao exame radiográfico
encontrou-se lesão cistóide multilocular em área
de mandíbula desdentada:Diante do exposto,
assinale a afirmativa correta :
a) ameloblastoma
b) odontoma
c) cisto ósseo aneurismático
d) osteoma
e) nenhuma das alternativas
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