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LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução:

As questões de 1 a 5 correspondem ao texto
abaixo.
Tecendo a manhã
(João Cabral de Melo Neto)

Na oração Um galo sozinho não tece uma manhã:,
a palavra em destaque tem a função sintática de
(A)

sujeito.

(B)

adjunto adnominal de negação.

(C)

adjunto adverbial de negação.

1
Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.

(D)
objeto direto.
_______________________________________________

2
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.

(D)
causal.
_______________________________________________

1.

6.

No período Como havia muitas pessoas na sala,
fiquei sufocada, a palavra como é uma conjunção
subordinativa
(A)

comparativa.

(B)

proporcional.

(C)

conformativa.

Instrução:

7.

A partir da leitura de todo o poema, depreende-se
que ele apresenta

A documentação que ______ nesta tarde está
completa, acabei de _________ . __________
amanhã bem cedo, como combinamos anteriormente. ___________ ao ____________ .

(A)

a maneira como os galos gritam nas manhãs
a fim de fazer com que todos acordem.

(A)

me enviaram; conferi-la;
Avisem-me; recebê-la.

(B)

um fato sem importância que aconteceu em
uma manhã qualquer.

(B)

me enviaram; a conferir; Devolvê-la-ei; Me
avisem; recebê-la.

(C)

um trabalho individualizado e que não tem
um produto final.

(C)

enviaram-me;
conferir-la;
Avisem-me; receber-la.

(D)

a construção solidária de um objeto, de uma
obra ou de uma nova sociedade.
________________________________________________
2.

O provérbio que se aplica ao poema é

(B)

(C)

Devolverei-a;

(D)

8.

O poema apresenta basicamente as seguintes
oposições:
(A)

Devolvê-la-ei;

enviaram- me; conferi-la; A devolverei; Me
avisem; recebê-la.
_______________________________________________

(A)
de grão em grão a galinha enche o papo.
(B)
uma andorinha só não faz verão.
(C)
cada um por si e Deus por todos.
(D)
quando um não quer dois não brigam.
________________________________________________
3.

Nas questões 7 e 8, assinale a alternativa
que preenche corretamente, pela ordem, as
lacunas dos períodos apresentados.

Devo ir _____ Curitiba ____ trabalho na próxima
semana. A empresa aérea acabou de confirmar
que meu vôo sai ____ 5 horas da tarde do
Aeroporto de Confins. ____ vezes costumo me
atrasar, sairei de casa mais cedo ____ fim de não
perder o vôo.

(A)
à; a; às; As; à
(B)
à; à; às; Às; a
individualidade × coletividade e dependên(C)
a; a; às; Às; a
cia × autonomia.
(D) a; a; as; Às; à
_______________________________________________
trabalho × ócio e solidariedade × individualidade.
9.
A seqüência em que todas as palavras têm as
sílabas separadas corretamente é

produtividade × improdutividade e independência × insegurança.

(A)
ca-ó-ti-co; nos-tal-gia; ex-ce-ção; tungs-tê-nio.
(B) ab-so-lu-to; sa-í-da; fi-el; gar-ra-fa.
(C) re-fle-xão; a-bru-pto; fe-no-lfta-le-í-na; p-si-co-se.
(D)
capacidade de criação × falta de criatividade
(D) m-ne-mô-ni-co; Má-ri-o; coor-de-nar; sub-lu-nar.
e atividade × inatividade.
_______________________________________________________________________________________________
4.

Em
entretendendo (entretender),
presença das palavras

nota-se a

(A)

entender; tenda; estender; entreter.

Todas as palavras estão acentuadas corretamente e recebem acento gráfico por seguirem a
mesma regra de acentuação em

(B)

entre; tenda; entender; tender.

(A)

ítem; também; armazéns; contém.

(C)

entre; entristecer; depender; tender.

(B)

Jaú; balaústre; Pacaembú; baú.

(D)

entretenimento;
distender.

(C)

calvície; mágoas; errôneos; imundície.

(D)

desejá-los; ímã; atrás; saída.

entendimento;
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11.

Todas as palavras estão corretamente grafadas em
(A)

aleijar; problema; supertição; etmologia.

(B)

carangueijo;
ponteagudo.

(C)

bugiganga; cataclisma; borburinho; surrupiar.

propriedade;

ESPECIALIDADE
16.

beneficiência;

Paciente retornou ao consultório, após 3 dias, com
queixa de dor aguda às mudanças de temperatura,
após passar por procedimento clínico restaurador.
Não revelou dor à percussão e à palpação. A
imagem radiográfica está normal. Nesse caso, o
diagnóstico mais provável é

(A)
pulpite reversível.
(B)
abcesso apical agudo.
(C)
pericementite apical crônica.
(D)
pericementite apical aguda.
Todas as palavras são formadas por hibridismo
_______________________________________________
em

(D)
apropriado; astigmatismo; supetão; braguilha.
________________________________________________
12.

(A)
passatempo; automóvel; embora; zunzum.
17.
(B)
endovenosa; televisão; microondas; alcalóide.
(C)
monocultura; cilindriforme; amoroso; ajoelhar.
(D)
escriturário; desamor; leiteiro; biodança.
________________________________________________
13.

O uso de vírgula está INCORRETO em:
(A) Se ela comprar um carro novo, ficará endividada.

(A)
10% a 25%
(B)
30% a 45%
(C)
60% a 75%
(D)
80% a 95%
_______________________________________________
18.

(B) A mulher, naquela hora, estava no quarto e o
marido saíra de casa.
(C) É interessante, a oferta mas não tenho o
dinheiro necessário.
(D) No meio da confusão, a criança.
________________________________________________
14.

As orações em destaque:

As raízes mesiovestibulares nos primeiros molares
superiores com 2 canais são, aproximadamente, de

Paciente chega ao consultório queixando-se de dor
no maxilar posterior direito. Os pré-molares e
molares mostram sensibilidade à percussão, mas
respondem normalmente aos testes de vitalidade.
Nesse caso, o diagnóstico mais provável é

(A)
sinusite maxilar aguda.
(B)
necrose pulpar do primeiro molar superior.
(C)
pulpite irreversível no segundo pré-superior.
(D)
fratura no segundo molar superior.
_______________________________________________

Esperamos que o novo chefe cumpra seu dever.
Como estava chateada, não saí de casa.

19.

Dente despulpado com ápice aberto, divergente,

Estão corretamente classificadas, respectivamente,
em

(A)

deve ser extraído, pois não há condições de
tratá-lo endodonticamente.

(A)

oração subordinada substantiva objetiva
direta e oração subordinada adverbial causal.

(B)

deve ser tratado cirurgicamente com obturação retrógrada.

(B)

oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada adverbial causal.

(C)

é um candidato à técnica de apicificação.

(C)

(D)

pode ser tratado pela terapêutica endodôntica convencional.
oração subordinada substantiva completiva _______________________________________________
nominal e oração coordenada sindética
explicativa.
20. O forame principal do canal radicular está

(D)

oração subordinada substantiva subjetiva e
oração subordinada adverbial final.
________________________________________________

(A)

associado ao ápice do dente.

(B)

localizado freqüentemente ao lado da raiz.

15.

(C)

determinado, geralmente, pelo comprimento
da raiz.

Ao relacionar a coluna da direita com a da
esquerda, numerando as figuras de linguagem, a
seqüência correta é

I. Eles, o seu único desejo é

1. pleonasmo

exterminar-nos. (Garret)

II. Maria embarcou em um avião

21.
2. anacoluto

gigantesco.

III. Li Machado de Assis ainda

(D)
localizado no terço médio.
_______________________________________________
Em lesões periapicais,
(A)

o índice de sucesso, após o tratamento
endodôntico aproxima-se de 20%, segundo
Berbert (1978).

(B)

o
cisto
residual
apresenta-se
independentemente da área apical e o
tratamento endodôntico não terá efeito.

(C)

a descompressão, enucleação e marsupialização são tipos de tratamento de granulomas.

(D)

os estudos radiográficos mostram uma
proporção aproximada de 25% de granuloma
e de 75% de cisto.

3. metonímia

no ginásio.

IV. A mulher não acreditava

4. catacrese

naquilo que seus próprios
olhos viam.
(A)
(B)
(C)
(D)

I-2 ; II-4 ; III-3 ; IV-1
I-2 ; II-4 ; III-1 ; IV-3
I-3 ; II-1 ; III-4 ; IV-2
I-3 ; II-2 ; III-4 ; IV-1
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22.

28.

A pericementite apical aguda caracteriza-se
(A)

pelo trajeto fistuloso que drena pus.

(A) pressão intersticial reduzida.

(B)

pela predominância histológica de linfócitos
e edemas.

(B) transporte sangüíneo ausente.

(C)

pela queixa persistente no consumo de
doces.

(D)

(C) suprimento sangüíneo aumentado na região.
(D) necrose tecidual localizada pela hipoxia e
anóxia.
_______________________________________________

pela possibilidade de causa por traumatismo em dente com polpa viva.
29.
________________________________________________
23.

Basicamente, a inflamação é uma resposta
(A)

celular.

(B)

nervosa.

(C)

vascular.

Paciente apresenta sensibilidade à percussão,
mas, positivamente aos testes de vitalidade.
Nesse caso, o tipo de tratamento MAIS aceitável é
o de
(A)

ajuste oclusal.

(B)

restauração temporária.

(C)

pulpectomia total.

a utilização de um espaçador digital
compatível com o diâmetro do canal.

(B)

a preparação de um canal com paredes
paralelas.

(C)

as 3 dimensões pelo amolecimento da
guta-percha por calor e condensação da
massa.

(B)

no terço apical da raiz.

(C)

em qualquer parte da raiz.

O melhor meio para o diagnóstico diferencial de
um abcesso apical agudo em relação a um
abcesso periodontal agudo é

(C)

ao uso de material tóxico em cavidades
profundas.

São microorganismos de importância endodôntica:
bastonetes gram - aeróbicos

(D) cocos gram + aeróbicos
_______________________________________________
32.

É um cimento obturador à base de hidróxido de
cálcio [Ca(OH)2]:
(A)

Ketac-endo®

(B) Fillcanal®
(C) Cimento de Rickert®

(D) Apexit®
_______________________________________________

(D)
na região da furca.
________________________________________________
27.

aos estímulos fisiológicos.

(C) cocos gram – anaeróbicos

Os canais acessórios e laterais são encontrados
com maior freqüência
no terço médio da raiz.

(B)

(B) bastonetes gram + anaeróbicos

a adaptação do cone primário no
comprimento do canal preparado.
________________________________________________

(A)

às lesões de cárie.

(A)

(D)

26.

(A)

ao aquecimento da dentina em preparos
cavitários.
_______________________________________________

A técnica de condensação vertical para a
obturação de canais radiculares implica
(A)

A dentina secundária é formada lentamente por
meio da síntese da matriz de dentina pelos
odontoblastos em relação

(D)

(D) melhora espontânea.
________________________________________________ 31.
25.

Apresenta-se ativa, de forma cilindro-cônica,
extralonga, com 6 lâminas cortantes, helicoidais e
atuando lateralmente, sem vibrações. Trata-se da
broca

(A) endo z.
(B) batt.
(C) largo.
(D) gates.
_______________________________________________

(D)
histológica.
30.
________________________________________________
24.

O efeito do edema sobre a fisiologia da polpa é

33.

A técnica de Ingle pressupõe
(A)

que a partir do dente, na radiografia,
diminuam-se 4 a 5 mm da medida
observada.

(B)

reposicionar o instrumento para uma nova
tomada radiográfica quando a diferença
entre o término e o ápice radicular for igual
ou superior a 2 mm.

(A)

teste pela anestesia.

(B)

palpação.

(C)

sugerir a técnica radiográfica de Clark.

(C)

teste de vitalidade pulpar.

(D)

(D)

exame radiográfico.

introduzir o instrumental no canal utilizando
a borda incisal ou cúspide do dente como
referências.
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34.

Segundo Leonardo todo exame radiográfico
implica preocupação quanto à determinação da
dose de radiação ao qual o paciente é submetido.
O sistema digital, em relação aos filmes
convencionais, propaga que a dose de radiação,
atualmente, tem uma redução aproximada de

(A)
20% a 80%
(B)
30% a 80%
(C)
40% a 90%
(D)
50% a 90%
________________________________________________
35.

É uma contra-indicação geral da cirurgia paraendodôntica, segundo Leonardo,
(A)

a oclusão traumática.

(B)

os processos patológicos em fase aguda.

(C)

os problemas periodontais severos com
suporte ósseo insatisfatório.

(D)

a radiação nos maxilares recebida pelos
pacientes.
________________________________________________
36.

A presença de lesão periapical crônica em dentes,
suporte de próteses fixas grandes cuja remoção
para retratamento convencional dos canais
radiculares envolve extenso trabalho e alto custo,
é uma indicação de
(A)

apicectomia.

(B)

obturação retrógrada.

(C)

instrumentação e obturação
radicular por via retrógrada.

do

canal

(D)

curetagem com alisamento ou plástica
apical.
________________________________________________
37.

Segundo a técnica de Bregman, o CRD é

(A)
CRI x CAD / CAI
(B)
CAI x CAD / CPD
(C)
CPD x CRI / CAD
(D)
CAI x CPD / CRI
________________________________________________
38.

Dentre as síndromes dolorosas dos maxilares que
simulam a odontalgia, uma apresenta dor intensa
e pulsátil em vários dentes superiores posteriores
e não-episódica. Segundo Cohen, trata-se de

(A)
nevralgia do trigêmio.
(B)
cefaléia em salvas.
(C)
otite média aguda.
(D)
sinusite bacteriana.
________________________________________________
39.

O ângulo de incidência horizontal recomendado
em endodontia para pré-molares superiores com
duas raízes e dois canais é

(A)
ortorradial.
(B)
distorradial.
(C)
mesiorradial.
(D)
vestibulorradial.
________________________________________________
40.

Paciente, sexo feminino, 26 anos de idade,
apresenta dor intensa, temperatura elevada e
gânglios linfáticos palpáveis. Os dentes possuem
pequena mobilidade e não há presença de edema,
dificultando
a
detecção
de
alterações
radiográficas. Nesse caso, o diagnóstico é
(A)
(B)
(C)
(D)

osteomielite aguda.
osteomielite crônica.
abscesso fênix crônico.
abscesso periapical agudo.
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