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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.
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TEMA PARA REDAÇÃO

Construa um texto dissertativo sobre o tema A valorização dos talentos na Era da Economia
do Conhecimento . 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

http://www1.uol.com.br/vyaestelar/talento.htm
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Questões de 1 a 20
Língua Portuguesa

Texto 1 

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.

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

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

a) aliatórias  clivagem - estratos
b) aleatórias  clivajem  extratos
c) alhiatórias  clivajem  estratos
d) aleatórias  clivagem  estratos

2. 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) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

3. A palavra destacada na última frase do texto é

a) uma preposição.
b) uma conjunção integrante.
c) um pronome relativo.
d) uma conjunção explicativa.

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

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.

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) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

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

Texto 2

Ainda somos uma nação de chuteiras?

     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 , celebrando-
se 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.

          Adaptado de: M. J. Nercolini    Disponível em:< http://www.pacc.ufrj.br/literatura/

polemica1.php>.  Acessado em: 10 nov 2007.

http://www.pacc.ufrj.br/literatura/
polemica1.php>
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6. Analise as afirmativas sobre a  acentuação gráfica
das palavras do texto.

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)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a III.

7. Assinale a alternativa em que a preposição não seja
regida por um nome.

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

8. Assinale a alternativa em que a palavra se em
situação concreta que se

 

vive (3° parágrafo) exerce
a mesma função que no texto.

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

funcionário.

9. 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.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a I e a III.
c) Apenas a II e a III.
d) I, II e III.

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

a) um advérbio.
b) uma conjunção.
c) um pronome relativo.
d) uma preposição.

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.

      Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a II e a III.

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

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.

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

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.       

1. si       
2. eu       
3. mim

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
numérica correta, de cima para baixo.

a) 1 2 3 3
b) 1 2 3 2
c) 3 1 2 2
d) 1 3 2 3

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

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

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.                

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

Acessado em: 10 nov. 2007.

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

a)  a  à  a
b) há  a  a
c)  à  à  à
d) há  a  à

16. Analise as expressões.

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?

a) Apenas na 1.
b) Apenas na 2.
c) Apenas na 3.
d) Apenas na 1 e 2.

17. Considere as afirmativas sobre a expressão quer
gostemos ou não .(1º parágrafo)

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.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) I, II e III.

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.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) 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.

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.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta das letras, de cima para baixo.

a) V V V F
b) F V F V
c) V  F F V
d) F F V V

(  )

(  )

(  )

(  )

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/esporte/fk030912.htm>
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Questões de 21 a 60
Especialidade

21. Complemente a afirmativa abaixo e assinale a
alternativa correta.

A saliva, sendo supersaturada em relação ao cálcio
e fosfato e possuindo um pH em torno de .......,
constitui-se no fator natural de defesa contra o
processo de desmineralização através da reposição
de minerais.

a) 7
b) 5
c) 4,5
d) 9

22. Assinale a afirmativa incorreta.

a) A dieta compreende tudo que é ingerido
independente do valor nutricional ou do
aproveitamento no processo digestivo.

b) Os fatores dietéticos exercem influência local
ou direta sobre os dentes, reagindo com as
superfícies do esmalte e atuando como
substrato para os microorganismos cariogênicos
da microbiota oral.

c) Não está comprovado se há um efeito sistêmico
dos alimentos na odontogênese, bem como na
quantidade e qualidade salivar.

d)  O consumo indisciplinado de açúcares leva a
uma associação positiva com a alta incidência
de lesões de cárie, havendo, entretanto, uma
variação individual.

23. Com relação às curvas de pH da placa obtidas após
o contato com os diferentes componentes presentes
na dieta, observa-se que

a) lactose e sacarose apresentam curvas de pH
muito semelhantes.

b) o amido cru promove uma redução do pH menor
que a sacarose.

c) glicose, frutose, maltose apresentam curvas de
pH significativamente distintas.

d) a maltose produz uma redução de pH menor que
a lactose.

24. Assinale a afirmativa incorreta.

a) Uma grande quantidade do tempo do dentista é
gasto em refazer restaurações.

b) Em crianças foi demonstrado que quanto mais
nova é a criança que recebe a restauração, menor
é a durabilidade da mesma.

c) O tratamento restaurador, quando é refeito,
resulta em restaurações maiores e mais
complexas.

d) A atividade de doença do paciente não interfere
na durabilidade do tratamento restaurador.

25. Durante o exame clínico intra-bucal do paciente, uma
mucosa oral seca e esbranquiçada pode indicar

a) a presença de gengivite.
b) a presença de periodontite.
c) um alto risco a desenvolver lesões de cárie.
d) um elevado consumo de alimentos ricos em

carboidratos fermentáveis.

26. No diagnóstico de lesões cariosas na superfície
proximal

a) o exame radiográfico subestima a extensão do
processo de desmineralização.

b) a presença de radiolucidez indica a presença de
cavidade.

c) está contra-indicado o afastamento dos dentes
com elástico ortodôntico.

d) a sonda exploradora deve ser utilizada realizando-
se pressão na superfície, no intuito de se detectar
a presença de cavidade cariosa.

27. A escova interproximal é aconselhada

a) para a higiene bucal de crianças e adolescentes.
b) para espaços interproximais largos.
c) em dentes em erupção.
d) em pacientes com problemas de coordenação

motora.

28. Gosto desagradável, manchamentos dentários são
efeitos colaterais esperados após o uso de

a) dentifrício fluoretado com triclosan.
b) bochecho com solução fluoretada.
c) clorexidina.
d) gel de flúor fosfato acidulado 0,5%.

29. O tratamento não restaurador da cavidade de cárie
pode ser indicado quando

a) não é possível a remoção regular de placa.
b) o dente apresenta sensibilidade térmica.
c) a localização da cavidade prejudica a estética

do paciente.
d) a estrutura remanescente não está fragilizada

e, portanto, sujeita à fratura.

30. Com relação à toxicologia do flúor, assinale a
afirmativa incorreta.

a) A absorção do flúor (em fórmulas com cálcio) é
menos efetiva quando é ingerido junto com
alimento.

b) O fluoreto de sódio é 100% absorvido no trato
gastro-intestinal.

c) A monitorização cardíaca está indicada em
casos de intoxicação aguda por flúor.

d) A dose de ingestão de flúor com a qual se
manifestam os primeiros sintomas tóxicos é
apenas 2,5 vezes maior que a dose benéfica.
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31. Os suplementos de flúor devem ser

a) recomendados para gestantes para favorecer a
maturação pré-eruptiva.

b) vendidos apenas na forma de comprimidos
mastigáveis e sob prescrição.

c) prescritos em crianças menores de 3 anos de
idade.

d) dirigidos para indivíduos com alto ou baixo risco
à cárie.

32. Com relação ao cimento de ionômero de vidro
convencional, pode-se afirmar que

a) está indicado em casos onde haja contatos
oclusais diretos sobre a área a ser restaurada.

b) apresenta módulo de elasticidade próximo ao da
dentina.

c) exige um preparo cavitário com remoção das
estruturas de esmalte sem suporte.

d) sua técnica exige a remoção total da smear layer.

33. Analise as afirmativas abaixo referentes ao emprego
do amálgama de prata como material restaurador e
assinale a alternativa correta.

I. O amálgama tem indicação segura em casos
nos quais a estética não seja um fator
preponderante.

II. Não deve empregado em cavidades submetidas
a esforços mastigatórios diretos.

III. Em cavidades profundas, dispensa a presença
de uma base isolante no fundo da cavidade.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas a afirmativa I está correta.
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

34. Complemente as lacunas na frase abaixo e assinale
a alternativa correta que contém as expressões
respectivas. 

Em restaurações de compósito, a remoção de
excessos grosseiros pode ser realizada com
.................................., enquanto o polimento pode
ser executado com o uso de ........................

a) borrachas siliconizadas   brocas multilaminadas
de aço carbono

b) pastas diamantadas  discos de Al2O3 extra-
finos

c) pedras montadas  brocas multilaminadas de
aço carbono

d) lâminas de bisturi  pastas diamantadas.

35. Com relação às complicações possíveis da
anestesia local em crianças, assinale a afirmativa
incorreta.

a) Na ocorrência de mordida no lábio, pode ser
administrado analgésico por via oral, além do
emprego de soluções anti-sépticas para evitar a
ocorrência de infecções secundárias.

b) Na ocorrência de fratura de agulha, o fragmento
deverá ser imediatamente removido.

c) A parestesia devido à trauma em um nervo pode
durar até algumas semanas, conforme a
gravidade da lesão.

d) Em situações de lipotimia, o paciente deve ser
submetido imediatamente à administração de
adrenalina subcutânea.

36. O processo de erupção dentária é dividido em
algumas fases. Na fase pós-eruptiva

a) além do movimento principal do dente no sentido
oclusal, outros movimentos são executados para
compensar os desgastes oclusal e proximal do
dente.

b) ocorrem significantes alterações no
desenvolvimento dentário, incluindo a rizogênese
e a formação do ligamento periodontal e da
junção dentogengival.

c) o dente em formação se movimenta rapidamente
até alcançar o plano oclusal.

d) há um movimento total do germe (movimento
excêntrico) no qual uma parte do germe dentário
permanece estacionária, enquanto o restante
continua crescendo.

37. As radiografias interproximais em Odontopediatria

a) são utilizadas para detecção de lesões de cárie
nas superfícies proximais de pré-molares e
molares.

b) servem para localizar, no sentido vestíbulo-
lingual, dentes extra-numerários inclusos na
região anterior da maxila.

c) são um recurso auxiliar de grande valia para
pacientes mais novos ou não colaboradores.

d) substituem as radiografias periapicais dos dentes
anteriores em pacientes em idade pré-escolar.

38. Com relação às técnicas de controle do
comportamento infantil na clínica odontológica,
assinale a afirmativa incorreta.

a) O uso da técnica de modelos é pouco eficaz em
casos de crianças com experiência odontológica
prévia.

b) O emprego de reforço negativo é inapropriado e
prejudicial à criança.

c) A técnica de distração consiste em colocar o
paciente num estado de relaxamento, respirando
profundamente, e com a gradual exposição aos
estímulos odontológicos causadores de medo e
ansiedade.

d) A técnica da mão-sobre-a-boca pode instalar o
medo na criança, fazendo com que futuramente
ela evite a consulta odontológica.
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39. Diferentes índices têm sido propostos na
determinação das doenças periodontais. Entre estes
o índice

a) PMA é aquele que procura avaliar se as papilas,
a gengiva marginal ou a gengiva inserida estão
inflamadas.

b) de Doença Periodontal vale-se da perda de
inserção para avaliar a Periodontite.

c) de Extensão e Severidade permite uma avaliação
percentual de sítios que sangram e não sangram
à leve sondagem.

d) gengival deve ser avaliado por média e não por
freqüência de distribuição de escores.

40. A criança já pode demonstrar sinais clínicos de
sangramento gengival, de cálculo, de bolsa
periodontal e sinais radiográficos de reabsorção
óssea. Por isso, a prevenção e o tratamento da
doença periodontal deve ter início na infância com o
ensino de uma técnica de escovação adequada.
Quanto a esta escovação, assinale a afirmativa
incorreta.

a) A supervisão dos pais para a escovação é
fundamental até os 4 anos de idade.

b) As crianças de 9 a 11 anos de idade apresentam
melhor desempenho na remoção da placa
através da escovação, comparadas as de até 7
anos de idade.

c) A técnica de esfregação mostra uma grande
eficiência na remoção de placa bacteriana em
crianças.

d) Na faixa etária de 12 a 13 anos de idade, a criança
já se mostra capaz de executar técnicas como
a de Bass.

41. Entre os fatores listados abaixo, identifique qual(is)
pode(m) estar associado(s) a danos aos tecidos
moles e duros causados pelos procedimentos de
higiene bucal.

I. cerdas da escova dental muito duras
II. força exagerada durante a escovação comum
III. uso de dentifrício abrasivo
IV. movimentos horizontais
V. uso de limpadores de língua

Quais estão corretas?

a) I, II, III, IV e V.
b) Apenas I, II, III e IV.
c) Apenas II, III, IV e V.
d) Apenas II, III e IV.

42. O triclosan é um produto químico que

a) apresenta alta substantividade.
b) não pode ser combinado com o citrato de zinco.
c) pode ser empregado clinicamente somente na

forma de dentifrício.
d) interfere no funcionamento enzimático das

células bacterianas.

43. Analise as afirmativas abaixo e assinale a que se
apresenta incorreta.

a) O tratamento periodontal inclui necessariamente
a eliminação ou diminuição da microbiota.

b) O fator etiológico primário da doença periodontal
destrutiva é o acúmulo de microorganismo em
um hospedeiro susceptível.

c) O tratamento da doença periodontal tem sido
realizado principalmente através da raspagem e
alisamento radicular combinada com medidas
de higiene oral.

d) O tratamento relacionado à causa da doença
periodontal garante a reconstrução dos tecidos
perdidos pelo processo inflamatório deflagrado
pela infecção.

44. Com relação aos achados bucais no paciente com
diabete melito, assinale a afirmativa incorreta.

a) Aproximadamente 75% destes pacientes
possuem doença periodontal com aumento de
reabsorção alveolar e alterações inflamatórias
gengivais.

b) Os diabéticos podem ter xerostomia e abcessos
recorrentes.

c) Crianças com diabete apresentam padrões
anormais de erupção.

d) Observa-se, nestes pacientes, uma baixa
incidência de cáries.

45. As fendas labiais

a) são mais comuns na mandíbula.
b) podem ser unilateriais ou bilaterais.
c) são reparadas usualmente após o terceiro ano

de vida da criança.
d) ocorrem sempre conjuntamente com a fenda

palatina.

46. Os tumores gravídicos

a) são histológicamente diferentes dos granulomas
piogênicos.

b) apresentam-se como massas elevadas,
avermelhadas, de superfície lisa.

c) surgem lentamente desde o início da gestação
(primeiro mês).

d)não devem ser submetidos a nenhum tratamento,
pois sofre sempre regressão.
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47. Analise as afirmativas abaixo e identifique a que
contém informação incorreta.

a) A união dos materiais restauradores com a
dentina é comprovadamente facilitada pela sua
composição, presença de umidade e ao alto
conteúdo mineral.

b) A remoção da smear layer melhora a resistência
de união entre a dentina e os materiais
restauradores com o uso de sistemas adesivos
dentinários contemporâneos.

c) A remoção da smear layer torna qualquer
microinfiltração mais significativa.

d) A remoção da smear layer aumenta a umidade
da dentina e requer que o agente de união seja
capaz de molhar a dentina e deslocar o fluido
dentinário.

48. Pirofosfato de cálcio, carbonato de cálcio,
bicarbonato de sódio e sílica hidratada são exemplos
de agentes

a) detergentes anexados aos dentifrícios dentais.
b) de união coloidal anexados aos dentifrícios

dentais.
c) umectantes anexados aos dentifrícios dentais.
d) abrasivos anexados aos dentifrícios dentais.

49. Considerando-se a aplicação de materiais
restauradores de compósito, sabe-se que

a) os efeitos da contração de polimerização podem
ser reduzidos com a adição de incrementos
maiores de material restaurador.

b) os efeitos da contração de polimerização são
minimizados com a polimerização independente
de cada incremento.

c) a força resultante da contração de polimerização
é extremamente leve, não sendo possível a
ocorrência de fendas marginais.

d) a contração de polimerização nos compósitos
microparticulados é menor comparada à formada
pelos universais.

50. Entre os problemas clínicos que podem diminur a
resistência de união dos agentes adesivos aos
substratos dentários, a realização de um
procedimento de clareamento recente requer

a) a aplicação de camadas adicionais de primer
durante a técnica operatória.

b) a obtenção de uma superfície de dentina muito
seca após a etapa do condicionamento ácido.

c) que se aguarde uma semana para a execução
do tratamento restaurador.

d) que o procedimento restaurador seja realizado
em duas sessões clínicas.

51. No atendimento odontológico, o cirurgião-dentista

a) tem competência legal para solicitar exames
sorológicos específicos para AIDS, porém só se
justifica como complemento de um processo de
anamnese bem conduzido e associação com
indícios clínicos suficientes.

b) não tem direito de solicitar exames sorológicos
específicos para AIDS em situações de suspeita.

c) tem competência legal para solicitar exames
sorológicos específicos para AIDS de qualquer
paciente antes da primeira consulta odontológica.

d) só pode solicitar dos pacientes exames
sorológicos específicos para AIDS por meios
jurídicos.

52. No prontuário odontológico

a) não é obrigatório o registro do estado geral de
saúde do paciente.

b) a aplicação de questionários a serem
respondidos diretamente pelo paciente não é
permitida.

c) a indicação adequada ao caso deverá ser
declarada no plano de tratamento pelo
profissional, colocando-se a opção do paciente
e as suas razões, e colhendo-se a assinatura
do paciente.

d) situações como faltas às consultas e falta de
colaboração do paciente não precisam estar
registradas.

53. Com relação às alterações bucomaxilofaciais
decorrentes do envelhecimento, indique a afirmativa
incorreta.

a) É comum o indivíduo idoso queixar-se de
ardência, queimação ou mesmo dores na
mucosa bucal.

b) Devido à perda dos dentes ou à diminuição de
sua função, a língua passa a representar papel
mais passivo na fala, mastigação, deglutição e
apresenta microglossia.

c) Pela diminuição da celularidade dos ácinos,
menor fluxo salivar, estreitamento dos ductos e
ainda pelo aumento da viscosidade da saliva,
potencializados por fármacos diversos, pode
ocorrer xerostomia, assim como diminuição na
produção da amilase salivar.

d) Com a diminuição de deposição de cálcio, o
rebordo alveolar diminui em altura e espessura.

54. Entre vários medicamentos utilizados  na terceira
idade e associados a alterações no paladar, a
bisguanida (agente antidiabético) pode levar à

a) disgeusia metálica.
b) normogeusia.
c) ageusia.
d) hipogeusia seletiva.
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55. Em casos de herpes zoster,

a) observa-se múltiplas ulceras bilaterais e indolores
ao longo do curso de um nervo sensitivo.

b) o tratamento é baseado no uso de antibióticos.
c) pode-se observar um curso doloroso e

prolongado, sendo às vezes observado com os
linfomas e imunodeficiência.

d) a causa está associada ao vírus do herpes
simples.

56. O Penfigóide cicatricial

a) apresenta um prognóstico ruim.
b) é freqüentemente observado em crianças.
c) é idiopático e considerado, também como um

processo auto-imune.
d) caracteriza-se por apresentar frequentemente

lesões cutâneas.

57. Com relação aos procedimentos indicados para
desinfecção de materiais odontológicos

a) as moldagens em silicone devem ser
submetidas à técnica de lavar-borrifar-lavar-
borrifar, deixando-se úmido após a 2a.borrifada.

b) os registros em cera devem ser imersos por 10
minutos em hipoclorito de sódio a 1:10.

c) as moldagens em alginato devem sofrer
aspersão ou imersão por não mais que 10
minutos em hipoclorito de sódio a 1%.

d) as mercaptanas devem sofrer imersão em
iodóforos.

58. Diferentes veículos têm sido sugeridos a serem
associados às pastas de hidróxido de cálcio em
Endodontia. Assinale a afirmativa incorreta.

a) Os veículos que são associados às pastas de
hidróxido de cálcio devem ser indicados com o
propósito de acelerar a velocidade de
dissociação iônica, a ponto de favorecer sua
penetrabilidade.

b) Com relação às pastas de hidróxido de cálcio,
quanto maior a velocidade de dissociação e
difusão de íons hidroxila, maior o efeito
antimicrobiano.

c) A melhor opção como veículo a ser associado
ao hidróxido de cálcio é o paramoclorofenol
canforado.

d) O hidróxido de cálcio apresenta duas expressivas
propriedades, decorrentes do elevado pH, que
são a inibição de enzimas microbianas e a de
ativação de enzimas teciduais.

59. Em dentes com polpa vital,

a) independente da condição inflamatória sugere-
se o preparo e a obturação dos canais radiculares
em duas sessões.

b) sob o ponto de vista histopatológico, a obturação
dos canais radiculares em uma sessão
compromete o processo de reparação tecidual.

c) a literatura mostra que há diferença
estatísticamente significativa na prevalência de
periodontite apical sintomática comparando-se
Sealapex e FillCanal.

d) assim como nos casos de necrose pulpar, o
momento ideal para realizar a obturação do canal
radicular ocorre após a conclusão do processo
de sanificação, limpeza e modelagem do canal
radicular, devendo o canal estar seco e
assintomático.

60. Analise os fatores listados abaixo e identifique o(s)
que está(ão) associado(s) ao sucesso endodôntico:

I. silêncio clínico (ausência de dor, edema, fístula).
II. estrutura ósses periapical normal (uniformidade

da lâmina dura, espaço periodontal normal,
ausência ou redução da rarefação óssea,
ausência ou interrupção de reabsorção radicular).

III. dente em função
IV. presença de selamento coronário perfeito.

Quais estão corretas?

a) Apenas I e II.
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas II, III e IV.
d) I, II, III e IV




