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EXAME DE ADMISSÃO AOS CURSOS DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS,
DENTISTAS E FARMACÊUTICOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2008
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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

Questões de 21 a 60
Especialidade

25. No paciente cardiopata, os fatores que podem ser
potenciais causadores de bacteremia fisiológica e
endocardite infecciosa são:

21. A Paralisia Cerebral
I. ato da mastigação
II. escovação dentária
III. higiene bucal insatisfatória
IV. patologias pulpares

a) é definida como um conjunto de condições
neurológicas da infância, resultantes de lesões
durante o período de desenvolvimento do sistema
nervoso.
b) é uma doença endócrina que provoca
movimentos involutários e espasticidade.
c) na forma mista é a mais frequente.
d) é uma condição na qual a inteligência nunca
pode estar dentro dos limites da normalidade.

Assinale a alternativa que identifica corretamente
estes fatores.
a)
b)
c)
d)

22. Assinale a afirmativa incorreta relacionada à
Síndrome de Down.

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

26. A profilaxia antibiótica da endocardite infecciosa
prévia a um tratamento odontológico na criança
cardiopata

a) Esta síndrome pode estar associada a várias
anomalias craniofaciais e dentárias.
b) Esta síndrome caracteriza-se por deficiência
mental e anomalias físicas decorrentes da
presença de material genético extra no
cromossoma 21.
c) É uma síndrome que pode acontecer em qualquer
família, sendo mais freqüente entre filhos de
mulheres idosas.
d) Os pacientes com Síndrome de Down
apresentam, entre outras manifestações físicas,
precocidade na erupção dentária.

a) deve ser indiscriminada.
b) não está indicada para os portadores de qualquer
defeito valvar reumático.
c) está indicada para os pacientes portadores de
cardiomiopatia hipertrófica.
d) está indicada para os pacientes com válvula
ventricular cerebral para hidrocefalia.
27. No paciente com risco à endocardite infecciosa,
assinale qual procedimento odontológico não requer
profilaxia antibiótica.

23. Analise as afirmativas abaixo referentes aos
pacientes com deficiência mental e assinale a
alternativa correta.

a) Qualquer procedimento que implicar
sangramento de qualquer grau.
b) Drenagem de tecidos infectados.
c) Raspagem supra e subgengival.
d) Tratamento restaurador da cárie, desde que não
associado a sangramento.

I. A incidência de cárie dental e gengivite em
pacientes portadores de deficiência mental é
geralmente muito alta.
II. A criança mentalmente deficiente mostra
dificuldade no comportamento adaptativo.
III. A deficiência mental resulta de uma alteração
na estrutura cerebral provocada exclusivamente
na vida intra-uterina.
IV. A respiração bucal e anormalidades de oclusão
são quadros possíveis de serem diagnosticados
no paciente deficiente mental.

28. A hemofilia clássica

a)
b)
c)
d)

29. Considerando a hemofilia B, assinale a afirmativa
incorreta.

a) é a mais grave e a que mais preocupa o dentista,
entre todas as doenças hemorrágicas.
b) é de origem congênita.
c) acomete as mulheres em maior proporção.
d) caracteriza-se pela deficiência do fator X.

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

a) As hemorragias são mais intensas e mais
frequentes comparadas às da hemofilia clássica.
b) O tratamento é mais fácil e eficaz que o da
hemofilia A.
c) Caracteriza-se pela deficiência do fator IX.
d) É um tipo de hemofilia rara no Brasil.

24. O paciente portador de cardiopatias
a) não pode ser submetido a atendimento
odontológico na infância.
b) especialmente se em fase avançada, apresenta
alterações circulatórias em todo o organismo.
c) apresenta maior resistência às infecções pelos
agentes bacterianos da cavidade bucal.
d) não pode ser submetido à anestesia geral ou
local.
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35. No atendimento odontológico sob anestesia geral,
não é necessário

30. Na Doença de Von Willebrand
a) a transmissão faz-se por um gene autossômico
dominante, mas em alguns casos, parece ser
autossômica recessiva.
b) as equimoses e hematomas são raros.
c) só os homens são afetados.
d) o sangramento gengival é uma das últimas
manifestações notadas.

a) que o paciente esteja em jejum absoluto
previamente ao procedimento.
b) que o paciente esteja em bom estado de saúde
no dia da intervenção.
c) solicitar-se exames laboratoriais prévios.
d) que o cirurgião-dentista seja o responsável pela
escolha das drogas para o procedimento
anestésico.

31. Sangramento gengival espontâneo, infecções
bucais, linfadenopatia cervical e dor óssea
carcaterizam um quadro de
a)
b)
c)
d)

36. Durante o atendimento odontológico sob anestesia
geral

doença de Glanzmann.
púrpura trombocitopênica idiopática.
leucemia aguda.
anemia aplástica.

a) não é necessária a utilização de abridores de
boca.
b) a entubação do paciente deve ser oral.
c) é desaconselhável a utilização de isolamento
absoluto.
d) um tamponamento de gaze umedecida deve ser
colocado na orofaringe.

32. A extração de dentes em uma criança hemofílica
requer cuidados especiais, daí porque determinados
parâmetros devem ser rigorosamente obedecidos.
Não constam entre estes cuidados

37. Com relação à hipertensão, assinalne a afirmativa
incorreta.

a) aplicar suturas somente para aproximar as partes
moles.
b) recebimento de dieta líquida nos 3 primeiros dias
após a extração.
c) prescrição de aspirina (ácido acetil salicílico)
antes ou depois da cirurgia.
d) excluir anestesia por bloqueio de nervo.

a) Aproximadamente 10 a 20% da população adulta
que frequenta o dentista são afetados pela
doença.
b) O controle da hipertensão essencial requer o uso
prolongado de medicamentos que podem afetar
o tratamento dentário.
c) A clonidina é um medicamento alfa-adrenérgico
de ação central eficaz no controle da hipertensão
que as condições periodontais dos pacientes.
d) Um dentista pode avaliar a gravidade da
hipertensão por meio da história médica, do
exame físico e da consulta ao médico do
paciente.

33. Entre as possíveis seqüelas do tratamento
oncológico, as mucosites devem ser tratadas através
a)
b)
c)
d)

de prescrição de saliva artificial.
da administração de flúor na forma de bochecho.
da prescrição de antibióticos.
do uso de bochechos com clorexidine,
antifúngicos e enxaguatórios analgésicos.

38. No tratamento dentário do paciente hipertenso,
a) este pode sentir-se tonto, ao passar da posição
horizontal para a vertical.
b) a pressão sanguínea deve ser medida com o
paciente em posição vertical.
c) este deve levantar-se rapidamente.
d) a ansiedade leva a uma rápida diminuição da
pressão sanguínea.

34. A anestesia geral em Odontologia pode ser adotada
na(s) seguinte(s) situação(ões).
I. Tratamento de pacientes excepcionais com grave
restrição física ou mental.
II. Problemas graves de distúrbios de conduta, ou
pacientes com verdadeiras desordens
psiquiátricas.
III. Necessidades de tratamento acumuladas em
pacientes com doenças sistêmicas, ou que
residam em áreas afastadas.

39. Analise os sinais e sintomas abaixo, identificando
o(s) que pode(m) caracterizar uma crise aguda de
angina no consultório odontológico:
I. Dor no peito com ou sem irradiação
II. Fraqueza
III. Apreensão
IV. Diminuição da pressão sanguínea e da frequência
de pulso

Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)

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

Quais estão corretas?
a)
b)
c)
d)
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I, II, III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas I e IV.
Apenas II, III e IV.

40. No tratamento dentário do paciente com insuficiência
cardíaca congestiva, são aplicados determinados
princípios gerais. Assinale o que não faz parte destes
cuidados básicos.

44. Para o tratamento dentário do paciente diabético
não-hospitalizado devem ser programadas consultas
a)
b)
c)
d)

a) As intervenções prolongadas devem ser
distribuídas por várias consultas mais curtas.
b) Quando conveniente, deve-se considerar o uso
complementar de técnicas de sedação.
c) O uso de epinefrina deve ser aumentado nestes
pacientes.
d) O paciente na categoria de risco elevado, a
hospitalização está indicada.

45. A perda crônica da função adrenal é chamada de
doença de Addison. Nos pacientes acometidos por
esta doença
a) é rara a observação de hiperpigmentações na
pele.
b) é incomum a presença de pigmentações na boca.
c) o uso de esteróides favorece o aparecimento de
candidíase.
d) são incomuns infecções bacterianas.

41. A partir das afirmativas abaixo relacionadas aos
pacientes com arritmias, identifique a(s) correta(s):
I. Não existem achados bucais associados com
as arritmias.
II. A xerostomia pode estar associada à
disopiramida, com correspondente elevação do
risco de cárie e doença periodontal.
III. Pacientes em tratamento prolongado pela
quinidina ocasionalmente apresentam eritema
multiforme.
a)
b)
c)
d)

no meio da manhã.
no final do dia.
sempre à noite.
no início da manhã.

46. Os disturbios da tireóide são a segunda classe mais
comum entre os distúrbios endócrinos, afetando
aproximadamente 1% das pessoas que procuram
tratamento odontológico. Com relação a estes
distúrbios, assinale a afirmativa incorreta.
a) O paciente com hipertireoidismo agudo é
particularmente suscetível às catecolaminas que
usadas como vasoconstritores em preparações
anestésicas locais ou nos fios para retrações
gengivais, quando associadas ao estresse de
um tratamento odontológico, podem propiciar um
distúrbio tireoideano.
b) Uma situação de emergência decorrente de um
distúrbio tireoideano é caracterizada pela
exacerbação dos sintomas de hipertireoidismo,
incluindo queda na temperatura corporal.
c) O uso de catecolaminas em paciente com
hipertireoidismo severo pode acarretar um alto
risco de exacerbação de uma patologia
cardiovascular subjacente.
d) O paciente com hipotireoidismo é muito sensível
a drogas que provoquem como efeito colateral a
depressão do sistema nervoso central, tais como
analgésicos narcóticos (os quais são prescritos
por dentistas) e drogas usadas como rotina para
técnicas sedativas.

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

42. Com relação à avaliação e tratamento dentários do
paciente que se submeteu ou irá se submeter à
cirurgia cardíaca, assinale a alternativa incorreta.
a) A avaliação dentária deste paciente deve
determinar a necessidade de profilaxia com
antibióticos e a necessidade de ajustar a dose
de anticoagulantes.
b) No paciente com ponte de safena, a profilaxia
antibiótica é opcional no período pós-operatório
imediato.
c) Os pacientes que estão sendo examinados para
transplante cardíaco devem ser submetidos
previamente a um levantamento radiográfico
completo de toda a boca.
d) Nos pacientes que serão submetidos à
transplante cardíaco, a exodontia de dentes com
doença periodontal avançada ou com
comprometimento pulpar está contra-indicada.

47. "Nos pacientes com distúrbios da tireóide nãodiagnosticados que necessitam de tratamento
odontológico, a sugestão da presença de doença
pode ser avaliada através da verificação de
......................... em casos de hipertireoidismo
e....................... nos de hipotireoidismo .

43. O paciente com diabete melito
a) raramente apresenta doença periodontal.
b) apresenta frequentemente uma alteração na flora
bucal pela colonização de Candida albicans,
estreptococos hemolíticos e estafilococos.
c) apresenta, geralmente, aumento do fluxo salivar.
d) apresenta a erupção dentária dentro dos padrões
de normalidade.

Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas.
a)
b)
c)
d)
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um estado mental lento / perda recente de peso
taquicardia / bradicardia
apatia / nervosismo
irritabilidade / intolerância ao calor
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48. O tratamento dentário na gravidez
a) apresenta maiores riscos durante o segundo
trimestre.
b) deve evitar a indicação de aspirina e vasoconstritores em anestésicos locais.
c) pode ser realizado com óxido nitroso.
d) deve ser preferencialmente realizado no primeiro
trimestre.
49. No tratamento dentário dos pacientes com asma
a)
b)
c)
d)

as técnicas de sedação estão contra-indicadas.
as consultas devem ser curtas.
está indicado o uso de anti-histamínicos.
a eritromicina e a clindamicina estão indicadas
se o paciente faz uso de preparações de
metilxantinas.

50. No paciente com doença pulmonar obstrutiva
crônica (DPOC), seu tratamento dentário dependerá
de sua categoria de risco, sendo que
a) no paciente de baixo risco, devem ser utilizados
anestésicos locais sem epinefrina.
b) nos pacientes de alto risco com exacerbações
agudas dos sintomas devem ser submetidos
imediatamente a todos os procedimentos
odontológicos (tanto emergenciais como nãoemergenciais).
c) em pacientes de alto risco, estão contraindicados os analgésicos não-narcóticos.
d) o paciente de baixo risco pode ser tratado,utilizando-se um esquema normal para
todos os procedimentos dentários.
51. Considerando as anemias por deficiência, assinale
a afirmativa incorreta.
a) A atrofia das papilas linguais é um achado bucal
presente na anemia ferropriva.
b) Na anemia ferropriva, a palidez da gengiva e da
mucosa é encontrada em todos os casos.
c) A quelite angular é observada em casos de
anemia ferropriva.
d) As alterações bucais da anemia perniciosa
respondem bem à correção da deficiência,
muitas vezes, em 48 horas.
52. Na anemia hemolítica
a) é observada uma palidez gengival (coloração
rosada), além de dentes com coloração mais
esbranquiçada.
b) em consequência a um envenenamento por
metais pesados, podem apresentar o metal
ligado aos glóbulos vermelhos ao longo da
margem gengival, formando a linha de chumbo
característica.
c) é comum a observação de uma falta de
crescimento da maxila, resultando em severos
apinhamentos dentários.
d) observa-se radiograficamente um estreitamento
trabecular e uma diminuição dos espaços
medulares.
ONE - ODONTOLOGIA PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
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53. Considerando os pacientes com anemia de alto
risco, identifique a(s) conduta(s) contra-indicada(s)
para o seu tratamento dentário.
I. Seguir o esquema dentário normal
II. Adiar o tratamento dentário eletivo, até a melhora
do estado clínico.
III. Reduzir o estresse através da adoção de
consultas curtas, podendo-se considerar o uso
de técnicas de sedação.
IV. Hospitalização em casos de procedimentos
cirúrgicos moderados e avançados.
Qual(is) está(ão) correta(s)?
a)
b)
c)
d)

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

54. Com relação à avaliação dentária em pacientes
portadores de doenças malignas do sangue, assinale
a afirmativa incorreta.
a) O cirurgião-dentista pode ser o primeiro
profissional a detectar a presença da Doença de
Hodgkin, durante o exame da cabeça e do
pescoço.
b) O principal problema que o cirurgião-dentista deve
resolver é determinar se a linfadenopatia é o
resultado de um processo inflamatório ou não.
c) Pacientes com carcinomas da nasofaringe e
laringe podem apresentar sinais semelhantes às
doenças malginas do sangue.
d) A presença de aumento de volume dos nodos,
de origem neoplásica, é dolorosa.
55. Xerostomia, aumento do volume bilateral da glândula
parótida e atrofia das papilas filiformes e fungiformes
da língua são manifestações bucais diretamente
associadas com
a) pacientes que fazem uso de aspirina ou
antiinflamatórios não-esteróides.
b) Linfomas Não-Hodkin.
c) Síndrome de Sjögren.
d) Doenças hematológicas.
56. A avaliação dentária do paciente com uma desordem
convulsiva deve incluir perguntas sobre o tipo das
convulsões, os medicamentos utilizados e a
freqüência das convulsões durante o uso do
medicamento. O dentista deve conhecer as
complicações mais importantes das drogas
anticonvulsivantes e estar familiarizado com os
problemas potenciais que podem ocorrer durante o
tratamento dentário. Entre os medicamentos
utilizados, o tratamento prolongado com a fenitoína
pode desenvolver
a)
b)
c)
d)

hiperplasia gengival.
periodontite de rápida progressão.
retração gengival.
bruxismo.

57. No atendimento do paciente infectado pelo HIV no
consultório, que cuidado(s) deve(m) ser tomado(s)?
I. Utilização de óculos de proteção, luvas e máscara
pelo profissional.
II. Utilização de capote cirúrgico para procedimentos complicados ou que propiciem
sangramento intenso.
III. Profilaxia antibiótica pré-operatória para
procedimentos que propiciem risco de infecção
ao paciente.
IV. Determinação da contagem de plaquetas, antes
de iniciar qualquer tratamento que possa causar
sangramento.
a)
b)
c)
d)

I, II, III, IV
Apenas I, III, IV
Apenas I e II
Apenas II, III, IV

58. Com relação às técnicas de sedação intermediária,
assinale a afirmativa incorreta.
a) O cirurgião-dentista precisa considerar os
ajustes da dose em pessoas idosas, nas quais
doses mínimas podem ser eficazes.
b) A droga de primeira escolha, entre as usadas
na sedação intermediária por via oral, é o
diazepam (Valium).
c) Os barbitúricos devem ser prescritos com
cautela em pacientes com doença pulmonar
crônica, com comprometimento cardiovascular
significativo e idosos.
d) Os pacientes submetidos a este tipo de sedação
podem ir ao consultório odontológico desacompanhados.
59. Na Escala de Estado Físico, o paciente Classe IV
(com doença sistêmica incapacitante)
a) pode ser submetido a todas as técnicas de
sedação.
b) deve ser hospitalizado para qualquer tratamento
odontológico.
c) tem total contra-indicação de tratamento
odontológico.
d) pode ser submetido à inalação e técnicas de
sedação via oral, sem a necessidade de
hospitalização.
60. Durante o atendimento odontológico, na ocorrência
de uma parada cardíaca, a primeira conduta a ser
tomada é
a) inclinar a cabeça do paciente para manter as
vias aéreas permeáveis.
b) colocar o paciente deitado em posição supina,
numa superfície firme como o solo.
c) solicitar assistência de emergência médica e
para transporte imediato para um hospital.
d) iniciar procedimento de ventilação com
respiração boca a boca ou máscara com
oxigênio.
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