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Instruções Gerais
1 Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa, composta de 20 (vinte) questões objetivas
numeradas de 01 (um) a 20 (vinte), uma prova de Especialidade, composta por 40 (quarenta) questões numeradas
de 21 (vinte e um) a 60 (sessenta), e, em seu início, um tema para Redação. Confira se todas as questões estão
perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anomalia, solicite ao fiscal de prova a substituição deste caderno.
2 Verifique se a VERSÃO da prova e a ESPECIALIDADE constantes deste caderno de questões
conferem com os campos VERSÃO e ESPECIALIDADE contidos em seu Cartão-Resposta.
3 A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do
Cartão-Resposta.
4

Assine o Cartão-Resposta e assinale corretamente, e sem rasura, as respostas com caneta azul ou preta.

5 Somente será permitido ao candidato retirar-se do local de realização das provas a partir de duas horas do
seu início, sem levar o caderno de questões, que só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no
recinto até o término do tempo total previsto para a realização das provas.
6 Para sua segurança, transcreva, no Gabarito abaixo, as letras das alternativas assinaladas por você no
Cartão-Resposta. As alternativas anotadas no Cartão-Resposta e no Gabarito abaixo devem ser exatamente
iguais.
GABARITO
(TRANSCRIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DO CARTÃO-RESPOSTA)

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

DEZEMBRO/2007

Nº DA CÉDULA DE
IDENTIDADE (RG)

TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema

do Conhecimento

A valorização dos talentos na Era da Economia

. O constante na página ao lado e o texto da prova de Língua Portuguesa

fornecem elementos para a análise dessa questão. Seu texto deverá conter no mínimo 80 palavras, e
a versão final deverá ser escrita com caneta preta ou azul, em letra legível.
TÍTULO
________________________________________________________________________________________________
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
Leia o tema.
Analise as idéias nele contidas e faça uma redação expondo seus pontos de vista e conclusões.
Dê um TÍTULO adequado ao texto.
Seu texto deverá conter o mínimo de 80 (oitenta) palavras.
A Redação que NÃO contiver o mínimo de 80 (oitenta) palavras terá 1 (hum) décimo deduzido por
omissão de cada palavra, até o limite de 70 (setenta) palavras.
À Redação com número inferior a 70 (setenta) palavras será atribuída nota zero.
A Redação deverá obrigatoriamente ser transcrita do rascunho para a folha de texto definitiva da
Prova de Redação, em tinta azul ou preta.
Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato
limitar-se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas.
Receberá o grau 0 (zero) a redação realizada a lápis, assinada, rubricada ou que contenha palavras
ou marcas que a identifique.
A NÃO obediência ao tema e/ou tipo de texto proposto (dissertativo-argumentativo) anulará a
redação.
O texto será avaliado a partir do uso adequado da norma culta da língua portuguesa, da coerência
textual, da coesão lexical e gramatical, da argumentação adequada, de acordo com o constante em
Edital.

TEMA DA REDAÇÃO
É interessante como alguns acontecimentos se repetem na história da humanidade. Assim como as moedas
de ouro, que perderam lugar e status para o PIB (Produto Interno Bruto) dentro da economia padrão, o talento
(moeda da Grécia antiga) também deixou de ser moeda metal visível e palpável. No entanto seu status nos dias
atuais desfruta de forças jamais imagináveis. Vivemos em uma economia que é movida a talento.
Na Era da Economia do Conhecimento , talento passa a significar uma série de aptidões naturais do ser
humano, todas elas classificadas com qualidades presentes desde a mais tenra idade ou mesmo adquiridas com
extrema facilidade em idades mais avançadas quando comparadas à população geral.
Adaptado de: Ana Beatriz B. Silva

Disponível em: http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm.

Acessado em: 14 nov. 2007.

Tema:
A valorização dos talentos na Era da Economia do Conhecimento
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Questões de 1 a 20
Língua Portuguesa

4.

Texto 1

a) População é o sujeito da forma verbal 1.
b) As formas verbais 1 e 2 têm o mesmo sujeito.
c) Entidade fantástica somente é sujeito das
formas verbais 4, 5, 6.
d) As formas verbais 2, 3, 4 e 5 têm o mesmo
sujeito.

O talento, uniformemente distribuído por toda a
população, (1) é essencialmente imprevisível. Esta
entidade fantástica, produto das variações sutis e
__________ na fiação infinitamente complexa de cada
cérebro humano, (2) desconhece __________ de gênero,
de raça ou de renda. Governada unicamente pela lei
probabilística dos grandes números (3) atravessa,
insensível, as fronteiras geográficas mais bem guardadas
ou os __________ sociais mais arraigados. Na Índia (4)
atropela o apartheid disfarçado em estrutura de casta e
em todo o mundo (5) ridiculariza os teóricos fascistas da
eugenia. Ao pai genial não se (6) assegura maior chance
de filhos especiais, embora estes, geralmente crescendo
em ambientes excepcionalmente estimulantes, possam
manifestar lampejos que sugerem, ao observador
desatento ou precondicionado, vínculos de natureza
genética. E há espaço para todos, que vastas e
infinitamente complexas são as dimensões de
manifestação do talento humano.

5.

Analise as afirmativas.
I. Pais de temperamento genioso geram filhos
especiais.
II. Pode-se dizer que o talento é democraticamente
distribuído.
III. A maioria das pessoas acredita que o talento é
transmitido de pai para filho.
Qual(is) não encontra(m) suporte no texto?
a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

INSTRUÇÃO: as questões de 6 a 12 referem-se ao
texto a seguir.

Adaptado de: AMORIM, Sebastião. Revista Textual, vol. 1, n° 8, 2006, p. 9-10.

1.

Considere as formas verbais enumeradas no texto,
e assinale a alternativa correta.

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.

Texto 2
Ainda somos uma nação de chuteiras?

a)
b)
c)
d)
2.

aliatórias
aleatórias
alhiatórias
aleatórias

clivagem - estratos
clivajem extratos
clivajem estratos
clivagem estratos

Na construção dos mitos dentro do futebol brasileiro,
que tem em Pelé e Garrincha - e hoje Ronaldinho Gaúcho
-, como os grandes exemplos, predomina um discurso
construído de maneira a destacar o caráter natural dos
nossos grandes jogadores; parece que eles já nasceram
com talento e genialidade para jogar, gingar com a bola,
não necessitando esforço, treino, táticas... O protótipo
parece ser o malandro, Macunaíma, o jeitinho brasileiro...
Uma identidade malandra , onde nosso jeitinho tudo
solucionaria, afinal nossa esperteza macunaímica não
precisa de ajustes e melhorias. O futebol ainda visto com
a possibilidade utópica de construir um país de iguais,
sem distinção de cor, raça e classe social.
(...) A cada Copa do Mundo vemos ressurgir a
imagem de uma nação todos como um , celebrandose o sentimento de unidade nacional, sentimento esse
cada vez mais difuso e mesmo inexistente no restante
de tempo vivenciado entre os quatro anos que separam
uma copa da outra. A pátria de chuteiras , de Nélson
Rodrigues, parece ser a única possível ainda, mas sua
vivência está cada vez mais restrita ao período que envolve
os preparativos imediatamente anteriores e a realização
da competição esportiva em si.
(...) Mas a vida segue e seguirá seu curso. As
massas sabem reapropriar-se desse espetáculo a sua
maneira, divertindo-se com a situação, gozando
catarticamente com a competição, sem perder de vista
sua transitoriedade e inclusive criando e ressemantizando
produtos a ela associados e lucrando com sua venda.
Afinal a Copa do Mundo acaba, seus heróis e seus
produtos desaparecem em seguida, mas a situação
concreta que se vive, não.

Analise as afirmativas sobre as palavras do texto.
I. A palavra apartheid , por extensão, refere-se a
qualquer tipo de segregação racial.
II. As palavras manifestação , população e
variações são substantivos formados a partir
de verbos.
III. A palavra eugenia é formada pelo prefixo grego
eu- (perfeição) mais o radical grego gen-os
(gênero, espécie).
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

3.

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

A palavra destacada na última frase do texto é
a)
b)
c)
d)

uma preposição.
uma conjunção integrante.
um pronome relativo.
uma conjunção explicativa.

Adaptado de: M. J. Nercolini

Disponível em:< http://www.pacc.ufrj.br/literatura/
polemica1.php>. Acessado em: 10 nov 2007.
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6.

Analise as afirmativas sobre a acentuação gráfica
das palavras do texto.

11. Segundo se pode depreender da leitura do texto,
I. os jogadores de futebol no Brasil têm por modelo
Macunaíma.
II. para o autor, o futebol se constitui num dos
tópicos principais na construção da identidade
nacional.
III. a imagem da nação todos por um se afirma a
cada Copa do Mundo.

I. As palavras macunaímica (1° parágrafo) e
utópica (1° parágrafo) obedecem a mesma regra
de acentuação gráfica.
II. A palavra pátria (2° parágrafo) é acentuada pela
mesma regra de heróis (3° parágrafo).
III. As palavras Gaúcho (1° parágrafo) e país (1º
parágrafo) são acentuadas porque o u e i são
tônicos, e formam hiato com a vogal anterior.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)
7.

a) o futebol é visto como força capaz de promover
a unidade nacional.
b) só precisa se esforçar aquele que não tem
talento.
c) o sentimento de brasilidade é reforçado durante
a realização da Copa e perdura até a próxima
competição.
d) o último parágrafo apresenta exemplos do nosso
jeitinho e identidade malandra referida no
primeiro parágrafo.

para jogar (1° parágrafo).
de iguais (1° parágrafo).
ao período (2° parágrafo).
da competição (2º parágrafo).

13. Preencha as lacunas da primeira coluna com os
pronomes da segunda coluna.

Muito se fala de crise.
Registraram-se as ocorrências mais freqüentes.
Meu irmão não se feriu.
Ela indignou-se com a falta de educação do
funcionário.

( ) As duas oponentes discutiram entre ________,
mas não brigaram.
( ) Depois de ________ explicar, você pode
argumentar.
( ) É muito complicado para ________ alterar minha
senha.
( ) Compreendi que o problema era para ________
resolver.

Analise as afirmativas sobre a formação das palavras
do texto.
I. As palavras protótipo (1° parágrafo), ressurgir
(2° parágrafo) e reapropriar-se (3° parágrafo)
apresentam prefixos de origem latina.
II. A palavra macunaímica apresenta sufixo
formador de adjetivo.
III. A palavra ressemantizando (3° parágrafo) é
formada por derivação prefixal e sufixal.

1. si
2. eu
3. mim
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
numérica correta, de cima para baixo.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Apenas a I e a II.
Apenas a I e a III.
Apenas a II e a III.
I, II e III.

1233
1232
3122
1323

14. Quanto à concordância nominal, assinale a
alternativa incorreta.

10. Nas duas ocorrências da palavra como, destacadas
no texto, ela exerce a função de
a)
b)
c)
d)

Apenas a I e a II.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a II e a III.

12. De acordo com o texto, é incorreto afirmar que

Assinale a alternativa em que a palavra se em
situação concreta que se vive (3° parágrafo) exerce
a mesma função que no texto.
a)
b)
c)
d)

9.

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

Assinale a alternativa em que a preposição não seja
regida por um nome.
a)
b)
c)
d)

8.

a)
b)
c)
d)

um advérbio.
uma conjunção.
um pronome relativo.
uma preposição.

a) Minha agenda estava meia escondida, por isso
não a encontrei logo.
b) Custou caro aquela escolha.
c) A candidata expôs argumentos bastantes para
ser transferida.
d) O coordenador sempre chega ao meio-dia e meia.
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17. Considere as afirmativas sobre a expressão quer
gostemos ou não .(1º parágrafo)

INSTRUÇÃO: as questões de 15 a 20 referem-se ao
texto a seguir.

I. A expressão poderia ser substituída, sem
qualquer alteração do significado da expressão,
por gostando ou não .
II. A palavra quer poderia ser eliminada sem que
houvesse qualquer alteração no significado da
expressão.
III. A expressão poderia ser substituída por caso
tenhamos ou não gosto por , sem prejuízo para
o significado do trecho.

Texto 3
O futebol é muito maior do que a criação artística
Por que cargas d água o futebol não tem na literatura
brasileira a correspondência de sua verdadeira dimensão
na nossa sociedade? (...) De _________ muito, o futebol
se infiltrou de tal forma no tecido social brasileiro que
está presente no nosso dia-a-dia de maneira sufocante.
Respiramos futebol e falamos de futebol, quer gostemos
ou não de futebol. Ele já faz parte da própria natureza do
brasileiro. Mas isso não está devidamente expresso na
poesia ou na prosa, nem impresso nas obras espalhadas
pelas galerias de arte, tampouco projetado nas telas de
cinema, representado devidamente nos palcos ou
capturado em seu rico gestual pelas coreografias de balé.
Talvez a resposta esteja com o professor, ensaísta,
poeta, escritor e gênio em geral, Décio Pignatari, que,
_________ propósito, me disse certa vez: É que o futebol
é muito maior do que a criação artística .
O que o mestre queria dizer, se entendi, é que o
futebol incorpora a graça do balé, a dinâmica do cinema,
a expressão do ser e dos movimentos das artes plásticas;
ele cria os mais inverossímeis personagens, tece as
tramas mais insólitas que a ficção possa conceber e
nos derrama um belo verso, ao menos, _________ cada
partida. Assim, criou sua própria semântica, uma
linguagem que dispensa as demais.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

18. Todos os trechos abaixo contém palavras
empregadas no sentido conotativo, à exceção de
a) falamos de futebol .
b) o futebol se infiltrou de tal forma
c) no tecido social brasileiro
d) e nos derrama um belo verso, .
19. Considere as afirmações sobre o texto.
I. A expressão cargas d água indica que o autor
está perplexo diante da dúvida expressa por sua
indagação.
II. A pergunta feita nas duas primeiras linhas é
respondida em parte no texto.
III. O autor atribui a Décio Pignatari a elevação do
futebol à categoria de manifestação artística.

Adaptado de: Alberto Helena Jr. Disponível em:
< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>.
Acessado em: 10 nov. 2007.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

15. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas do texto.
a) a
b) há
c) à
d) há

à
a
à
a

a)
b)
c)
d)

a
a
à
à

( ) Definido no Texto 1, o talento é atribuído aos
jogadores de futebol como algo natural e que
não exige esforço, no Texto 2.
( ) Nos Textos 2 e 3, o futebol é o tema do texto,
fonte privilegiada de orgulho nacional e guardião
da unidade nacional.
( ) O caráter de imprevisibilidade atribuído a talento
no Texto 1 é reforçado no Texto 3.
( ) Tanto no Texto 2 quanto no 3, o futebol tem um
papel fundamental na vida do brasileiro.

1. que está presente no nosso dia-a-dia (1°
parágrafo).
2. que , ________ propósito, me disse certa vez
(2° parágrafo).
3. que dispensa as demais (3° parágrafo).
Em qual(is) dela(s), a palavra destacada não retoma
um antecedente?
Apenas na 1.
Apenas na 2.
Apenas na 3.
Apenas na 1 e 2.
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Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
Apenas a I e a III.

20. Analise as afirmativas sobre os Textos 1, 2, e 3.
Assinale (V), se a afirmativa for verdadeira, e (F), se
for falsa.

16. Analise as expressões.

a)
b)
c)
d)

Apenas a I.
Apenas a II.
Apenas a III.
I, II e III.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta das letras, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)

6

VVVF
FVFV
V FFV
FFVV

26. Identifique a afirmativa incorreta referente aos
odontomas.

Questões de 21 a 60
Especialidade
21. Com relação aos Atestados Odontológicos, assinale
a afirmativa incorreta.

a) Os odontomas são conhecidos como tumores
odontogênicos mistos porque são compostos de
tecidos de origem epitelial e mesenquimal.
b) Os odontomas complexos são diagnosticados
pelo exame radiográfico.
c) Há uma tendência para os odontomas
compostos ocorrerem na porção anterior dos
maxilares e para os complexos surgirem nas
porções posteriores.
d) Os odontomas são tumores odontogênicos
raros.

a) Um atestado deve constar a finalidade a que se
destina, isto é, se para fins trabalhistas,
escolares, esportivos ou militares (e nunca para
os devidos fins).
b) No atestado pode ser incluída a informação de
que foi formulado a pedido do interessado.
c) O atestato deve obrigatoriamente especificar a
natureza do atendimento realizado, seguindo-se
o Código Internacional de Doenças.
d) Os atestados são documentos legais.

27. Entre os tumores benignos não-odontogênicos é
fundamental a diferenciação entre fibroma ossificante
e a displasia fibrosa. Analise as afirmativas abaixo,
indicando a correta.

22. De acordo com a regulamentação do exercício da
Odontologia no Brasil, no caso de acidentes graves
que comprometam a vida e a saúde do paciente
odontológico, compete ao cirurgião-dentista

a) O fibroma ossificante atinge pacientes na primeira
e segunda décadas, enquanto que a displasia
fibrosa ocorre na terceira e quarta décadas.
b) O fibroma ossificante não tem predileção por
sexo, enquanto a displasia fibrosa ocorre com
maior freqüência em mulheres.
c) Quanto à localização, o fibroma ossificante tem
predileção pela maxila, da mesma forma que a
displasia fibrosa.
d) O
fibroma
ossificante
apresenta
radiograficamente margens bem definidas,
enquanto que a displasia fibrosa apresenta
margens pobremente definidas.

a) encaminhar o paciente para atendimento médico.
b) prescrever medicação de urgência para dar
continuidade à consulta.
c) solucionar imediatamente o problema de ordem
odontológica.
d) aplicar medicação de urgência de uso interno
indicado para uso médico.
23. O Cisto Dentígero
a) é mais freqüente em mulheres.
b) é mais comumente observado na região de prémolares.
c) desenvolve-se da proliferação do órgão do
esmalte ou epitélio reduzido do esmalte.
d) não requer tratamento, porque o dente irrompe
através da lesão.

28. O tumor de células gigantes
a) pode conter células de inflamação e áreas de
necrose ao mesmo tempo em que pode exibir
ausência relativa de hemorragia e deposição de
hemossiderina.
b) tem sido reportado mais freqüentemente na
terceira idade.
c) radiograficamente produz uma lesão radiopaca.
d) freqüentemente envolve os maxilares.

24. Com relação aos ceratocistos odontogênicos, podese afirmar que
a) geralmente possuem um comportamento
maligno.
b) radiograficamente, apresentam-se como uma
radiopacidade com margens irregulares.
c) devem ser tratados através da excisão cirúrgica
com curetagem óssea periférica ou osteotomia.
d) apresentam baixas taxas de recidiva.

29. Analise as afirmativas abaixo.
I. Há muitos fatores etiológicos similares nas
osteomielites aguda e crônica.
II. A osteíte crônica é, na maioria dos casos, de
natureza infecciosa, sendo que o curso e a
apresentação clínica estão na dependência direta
da virulência dos microorganismos envolvidos e
na resistência do paciente.
III. Nos casos brandos de osteomielite crônica, o
diagnóstico microscópico pode ser difícil devido
às semelhanças com as lesões fibrosas, tais
como o fibroma ossificante e a displasia fibrosa.

25. Considere o parágrafo a seguir.
Considerando-se as características clínicas
típicas dos principais tumores odontogênicos, o
fibroma cementificante tem localização usual
..................., apresentando-se radiograficamente
.......................:
Assinale a alternativa que contém as expressões
corretas e respectivas para as lacunas.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

a) maxila / radiopaco
b) região anterior dos maxilares / de
radiotransparente para misto a radiopaco
c) mandíbula / radiotransparente ou com focos
radiopacos
d) mandíbula (região de ramo) / radiotransparente
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Apenas a afirmativa 1 está incorreta.
Apenas as afirmativas I e II estão incorretas.
Apenas a afirmativa III está incorreta.
Todas as afirmativas estão corretas.
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30. Para a desinfecção de metais, o agente mais
adequado é
a)
b)
c)
d)

34. Considerando a classificação dos efeitos adversos
dos medicamentos, identifique a afirmativa
incorreta.

solução aquosa de hipoclorito de sódio a 1%
solução aquosa de hipoclorito de sódio a 0,5%
solução de álcool etílico a 70% (peso a peso)
solução aquosa de glutaraldeído a 2%

a) Efeitos tóxicos compreendem as manifestações
anormais do desenvolvimento fetal, geradas por
fármacos administrados à gestante.
b) Efeitos secundários são conseqüentes à ação
primária dos fármacos, ou seja, dependem do
mesmo mecanismo de ação gerador da resposta
terapêutica.
c) Efeitos de hipersensibilidade são independentes
de dose.
d) Efeitos idiossincrásicos levam a reações raras,
inesperadas e independentes da dose,
geralmente associadas a variações individuais
geneticamente induzidas.

31. Com relação aos processos de esterilização e
armazenamento indicados para materiais e
instrumental odontológicos, identifique a afirmativa
incorreta.
a) Bandejas ou caixas de metal devem ser
esterilizados em autoclave ou estufa.
b) Instrumental de aço deve ser esterilizado em
autoclave ou estufa.
c) O tempo máximo para armazenamento em
condições adequadas de um instrumental
esterilizado é de um mês. Após este período, o
instrumental esterilizado deve ser submetido
novamente a todas as etapas de tratamento.
d) As bandejas clínicas também necessitam ser
submetidas à esterilização, devendo ser
trocadas a cada paciente atendido.

35. A prescrição de drogas é normatizada no país pela
Portaria no.27 de 1986 da Divisão Nacional de
Vigilância Sanitária de Medicamentos (DIMED) do
Ministério da Saúde.
I. A prescrição deve ser escrita a tinta, em letra de
fôrma, clara e legível, sem rasuras. A datilografia
ou impressão por computador minimiza
dificuldades de compreensão.
II. Podem ser utilizadas abreviaturas para designar
vias de administração (Ex: VO em vez de via
oral).
III. A quantidade prescrita de cada medicamento
está limitada a seis unidades comerciais por
receita.

32. O uso de precauções-padrão são de fundamental
importância para se evitar infecção ocupacional a
partir de uma exposição acidental. Entre os
procedimentos recomendados em caso de
exposição a material biológico
a) recomenda-se procedimentos que aumentem a
área exposta (cortes, injeções locais).
b) está indicada a utilização de éter, hipoclorito ou
glutaraldeído.
c) recomenda-se a lavagem exaustiva com água
ou solução fisiológica.
d) recomenda-se que as medidas profiláticas sejam
implementadas de 12 a 24 horas após o acidente.

Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

I, II e III.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas III.

33. Com relação aos vírus do herpes simples, assinale
a afirmativa incorreta.

36. Avalie as informações listadas abaixo e assinale a
afirmativa correta.

a) O VHS é transmitido com maior freqüência no
contato direto com lesões ou objetos
contaminados.
b) O VHS pode infectar pele e mucosa.
c) O VHS pode provocar infecção ocular, através
de aerossóis ou auto-inoculação.
d) Avaliando o risco/benefício, os procedimentos
odontológicos em pacientes portadores de
lesões herpéticas não precisam ser adiados até
o estabelecimento da cura clínica da infecção.

a) Exceto em pacientes com doenças subjacentes
graves e imunodeprimidos, bacilos gramnegativos facultativos e staphylococcus aureus
são comuns.
b) Abscessos periapicais e infecções de espaço
fascial profundo caracterizam-se por uma flora
polimicrobiana, sendo os Bacteróides
pigmentados um dos agentes isolados
predominantes.
c) A realização de exame microbiológico está
indicada apenas quando houve uma
antibioticoterapia inicial sem sucesso no combate
à infecção.
d) Fusobacterium são um dos microorganismos
mais comumente associados à osteomielite.
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37. Entre as afirmativas a seguir, qual a afirmativa
correta?

41. A Mepivacaína é um anestésico local com início de
efeito............................... e penetração
tecidual.....................

a) Analgésicos opióides e não-opióides não são
considerados seguros para uso na gestação.
b) O uso de benzodiazepínico durante a gravidez
não é considerado teratogênico, havendo uma
pequena evidência desta relação de causa-efeito
quanto esta exposição ocorreu no primeiro e
segundo semestre da gestação.
c) O uso de agentes anti-inflamatórios durante a
gestação é considerado seguro.
d) Dentre os antimicrobianos, azitromicina e
claritromicina são os agentes preferencialmente
usados durante toda a gestação.

Assinale a alternativa que contém as expressões
que completam correta e respectivamente as
lacunas.
a)
b)
c)
d)

42. Considerando os princípios da cirurgia, assinale a
afirmativa incorreta.

38. Com relação à seleção de quimioterapia
antimicrobiana em cirurgia e traumatologia
bucomaxilofacial, assinale a afirmativa incorreta.

a) As incisões longas e contínuas são preferíveis
às curtas e com interrupções.
b) A incisões na superfície epitelial que o cirurgião
planeja reaproximar devem ser feitas com o
bisturi em posição perpendicular à superfície.
c) As incisões planejadas perto dos dentes devem
ser realizadas o mais próximo possível da
margem gengival.
d) O ápice de um retalho não deve ser mais amplo
do que a base, a menos que haja nesta uma
artéria calibrosa.

a) Na maioria das infecções odontológicas se
costuma obter material para identificação do
germe causal (cultura) e teste de sensibilidade.
b) A eficácia clínica dos antimicrobianos não tem
sido devidamente avaliada no momento da
seleção do fármaco.
c) A propriedade bactericida é essencial apenas no
tratamento de pacientes imunocomprometidos.
d) A maioria dos agentes empregados em infecções
da região bucomaxilofacial apresenta baixa
toxicidade.

43. Considere o parágrafo a seguir.
Entre os fios de sutura reabsorvíveis, os categutes
simples conservam sua resistência por
........................, enquanto os fios de sutura
cromados conservam a resistência
por
........................ Contudo, na cavidade oral, a sutura
com o simples resiste de ......................., e a sutura
com o cromado se mantém por ................

39. Considerando-se os anestésicos locais empregados
em Odontologia, considere o parágrafo a seguir.
O aumento da duração de efeito determinado pelo
uso de vasoconstritores é observado sobretudo com
anestésicos de durações curta e intermediária como
............................. Além da maior duração da
anestesia, o uso de vasoconstritor permite a redução
da dose necessária de anestésico em ...............

Assinale a alternativa que contém as expressões
que completam correta e respectivamente as
lacunas.

Assinale a alternativa que contém as expressões
que completam correta e respectivamente as
lacunas.
a)
b)
c)
d)

moderado a lento / moderada
lento / marcada
rápido / marcada
rápido / moderada

a)
b)
c)
d)

procaína e lidocaína / 50%
bupivacaína / 20%
lidocaína / 70%
lidocaína e prilocaína / 30%

5 a 7 dias / 9 a 14 dias / 2 a 4 dias / 3 a 5 dias
10 dias / 15 dias / 5 a 7 dias / 10 a 15 dias
2 dias / 7 a 10 dias / 2 a 4 dias / 5 a 7 dias
7 a 10 dias / 15 dias / no máximo 3 dias / 7 dias

44. Considerando o processo de cicatrização que ocorre
nos alvéolos dentários pós-extração, na primeira
semana de cicatrização

40. Assinale a afirmativa incorreta relacionada aos
anestésicos locais preferencialmente utilizados.

a) há grande quantidade de tecido de granulação
preenchendo o alvéolo.
b) células brancas do sangue entram no alvéolo para
remover as bactérias contaminantes da área e
começam a destruir quaisquer restos, tais como
fragmentos ósseos, deixados no alvéolo.
c) já há a epitelização do alvéolo com a deposição
de osso trabecular.
d) o alvéolo enche-se de sangue, que coagula,
promovendo o selamento do alvéolo do ambiente
da cavidade oral.

a) Na anestesia tópica, lidocaína é escolhida por
apresentar boa absorção cutânea e mucosa.
b) A benzocaína não pode ser aplicada diretamente
em superfícies ulceradas ou incisões cirúrgicas.
c) A mistura de lidocaína e prilocaína pretende
superar irritação local, toxicidade sistêmica e
inadequada analgesia associadas a uso tópico
de outros anestésicos.
d) Lidocaína, prilocaína, mepivacaína e bupivacaína
são utilizados para anestesias infiltrativas e
condutivas.
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45. Identifique a afirmativa incorreta referente aos
instrumentos usados para incisão do tecido.

50. Referente à técnica para remoção cirúrgica de
dentes multirradiculares, como o primeiro molar
inferior, identifique a(s) afirmativa(s) correta(s).

a) O cabo de bisturi mais comumente usado é o
número 3, mas ocasionalmente o número 7, mais
longo e fino, poderá ser utilizado.
b) A lâmina mais utilizada para cirurgia intra-oral é
a número 15, que é relativamente pequena e pode
ser usada para fazer incisões em volta dos dentes
e através do mucoperiósteo.
c) A lâmina 10 é mais curta que a 15 e utilizada
para a realização de incisões de mínimas
dimensões.
d) A lâmina 12 é curva e útil para procedimentos
mucogengivais, nos quais são requeridas
incisões no aspecto posterior dos dentes ou na
área da tuberosidade maxilar.

I. Realiza-se, em geral, através da secção do dente
no sentido mesio-distal.
II. O seccionamento do dente costuma ser feito
com uma peça de mão reta munida de uma broca
reta, com brocas esféricas de no.8 ou com uma
broca fissurada, como as brocas de nos. 557 ou
703.
III. Pode-se realizar um retalho e remover uma
quantidade suficiente de osso vestibular até expor
a bifurcação.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)

46. Um tipo de alavanca usado com alguma freqüência
para remover raízes é a alavanca apical, sendo uma
versão robusta deste instrumental (e que exige o
preparo de um ponto de apoio com a broca),
chamada de alavanca de
a)
b)
c)
d)

51. Dentre as situações listadas abaixo, qual não
sustenta a permanência de fragmentos radiculares
pós-fratura em uma exodontia complicada?

Crane.
Miller.
Potts.
Cryer.

a) Possibilidade de ocasionar anestesia
permanente ou mesmo temporariamente
prolongada do nervo alveolar inferior
b) Ausência de infecção e de áreas radiolúcidas
ao redor do ápice radicular.
c) Possibilidade de se remover excessivamente
tecido circunvizinho à raiz fraturada.
d) Fragmento com mais de 5mm de comprimento.

47. O fórceps de nº 150A é indicado para exodontia de
a)
b)
c)
d)

incisivos.
pré-molares superiores.
dentes superiores unirradiculares.
dentes decíduos.

52. Assinale a afirmativa incorreta referente ao controle
pós-operatório do paciente submetido a
procedimento cirúrgico.

48. Existem várias contra-indicações locais para a
extração de um dente. Entre estas, podemos citar
a)
b)
c)
d)

história de radiação terapêutica para o câncer.
dentes envolvidos em fraturas dos maxilares.
dentes com necrose pulpar.
gravidez.

a) O trismo, comum após a exodontia de terceiros
molares impactados na mandíbula, geralmente
não é grave, nem impede as atividades normais
do paciente.
b) O paciente deve ter uma ingestão adequada de
líquido, de no mínimo, 500 mililitros, durante as
primeiras 24 horas.
c) As equimoses pode ocorrer com maior
freqüência em pacientes idosos, não aumentando
a dor ou infecção.
d) Para controlar o sangramento pós-operatório,
deve-se colocar um rolo de gaze seca sobre as
superfícies oclusais dos dentes por 15 minutos.

49. Qual das situações abaixo listadas exclui a
necessidade de curetagem pós-exodontia nãocomplicada?
a)
b)
c)
d)

Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas III está correta.

Presença de granuloma.
Ausência de lesão periapical.
Presença de cisto.
Presença de detritos tais como amálgama ou
cálculo.

53. Nas cirurgias pré-protéticas, após a remoção de
protuberâncias ósseas e áreas de irregularidades
excessivas, a moldagem pode ser feita em
a)
b)
c)
d)
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2 semanas.
1 semana.
2 meses.
4 semanas.

54. Entre as características da técnica de cirurgia préprotética avançada para aumento da maxila por
enxerto ósseo aposicional, é incorreto afirmar que

58. Considerando a cirurgia ortognática para correção
de excesso maxilar, é correto afirmar que
a) o excesso vertical da maxila causa rotação
superior da mandíbula como resultado do contato
prematuro dos dentes posteriores.
b) em alguns casos, o plano oclusal da maxila é
nivelado seguindo o preparo ortodôntico, e a
mordida aberta pode ser corrigida pelo
reposicionamento da maxila em um bloco.
c) a maxila deve ser reposicionada inferiormente,
em especial na região posterior.
d) osteotomias totais de maxila são pouco indicadas
para corrigir as anormalidades ântero-posterior,
transversa e vertical da maxila.

a) freqüentemente a colocação de implantes é
retardada.
b) há uma diminuta, mas previsível, possibilidade
de reabsorção pós-operatória.
c) o tempo de espera sem próteses é longo, sendo
de 6 a 8 meses após a cirurgia de enxerto.
d) é requerida a remoção de duas costelas.
55. Em um quadro clínico de avulsão de um dente
permanente, no qual o reimplante será realizado
pelo cirurgião-dentista, sendo que o dente foi
transportado ao consultório fora das condições
recomendadas
a) a contenção deve ser posicionada o mais
próximo possível da margem gengival.
b) é necessária a remoção de todo o coágulo de
dentro do alvéolo.
c) as superfícies da raiz e do alvéolo dentário
devem ser raspadas antes da reimplantação.
d) o dente deve ser enxaguado imediatamente em
solução salina antes do reimplante.
56. Identifique, no quadro abaixo, os períodos de
estabilização adequados em diferentes casos de
trauma dentoalveolar.
Trauma dentoalveolar

59. Diversos tipos de enxertos ósseos estão disponíveis
para a reconstrução cirúrgica dos defeitos da face.
Entre esses, os enxertos alogênicos
a) têm como desvantagem não fornecer células
viáveis para a fase I da osteogênese.
b) necessitam de um segundo local cirúrgico no
hospedeiro.
c) são raramente utilizados em cirurgia oral e
maxilofacial.
d) devem ser tratados rigorosamente para redução
da antigenicidade.
60. Referente à anquilose intracapsular ou fusão da
articulação, marque a afirmativa incorreta.

Duração da imobilização

a) Fratura de raiz
b) Deslocamento do dente
c) Dente reimplantado (maduro)
d) Dente reimplantado (imaturo)

2-4 meses
2 meses
3 semanas
3 meses

a) A avaliação do paciente revela intensa restrição
da abertura máxima, desvio para o lado afetado
e diminuição da excursão lateral para o lado
contralateral.
b) A causa mais comum deste tipo de anquilose
envolve a infecção do músculo temporal.
c) A avaliação radiográfica revela superfícies
irregulares no côndilo e na fossa, com graus
variáveis de conexões calcificadas entre essas
superfícies articulares.
d) Pode levar à imobilização completa da
mandíbula.

57. Com relação ao tratamento das fraturas do terço
médio da face, assinale a afirmativa incorreta.
a) Quando uma redução óssea adequada é
conseguida após a fixação intermaxilar, mas a
fratura continua instável, pode-se utilizar a
osteossíntese direta com fios de aço ou
miniplacas para a estabilização da fratura.
b) No tratamento das fraturas naso-órbito-etmoidais
geralmente realiza-se uma redução aberta por
meio de uma combinação de abordagens intraoral, na região da sobrancelha e infra-orbitária.
c) Nas fraturas que envolvem componentes da
oclusão, o primeiro passo é restabelecer a
relação oclusal apropriada, reposicionando a
maxila em uma relação correta com a mandíbula.
d) Na fratura do arco zigomático, tanto as
abordagens intra quanto as extra-orais podem
ser usadas.
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