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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
1 – Este caderno contém 01 (uma) prova de Língua Portuguesa composta de 20 (vinte) questões objetivas numeradas 
de 01 (um) a 20 (vinte) e uma prova de Especialidade, composta por 40 (quarenta) questões objetivas numeradas de 
21 (vinte e um) a 60 (sessenta). Confira se todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma 
anormalidade, 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” contidas em seu Cartão-Resposta. 
3 –  Não se comunique com outros candidatos, nem se levante sem autorização do Chefe de Setor.  
4  – A prova terá a duração de 4 (quatro) horas acrescidas de mais 20 (vinte) minutos para o preenchimento do 
Cartão-Resposta. 
5  –  Assine o Cartão-Resposta e assinale as respostas, corretamente e sem rasuras, com caneta azul ou preta. 
6  –  Somente será permitido retirar-se do local de realização das provas após decorridas 2 (duas) horas depois do 
início das provas. O Caderno de Questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no recinto até o 
horário determinado oficialmente para o término da prova. 
7  – A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno e no Cartão-Respostas poderá 
implicar a anulação da sua prova. 

AGENDA (PRÓXIMOS EVENTOS) 

DATA EVENTO 

01/9/2008 Divulgação das provas aplicadas e dos Gabaritos Provisórios nas páginas do CIAAR na Internet e 
Intraer. 

até 03/9/2008 Remessa da Ficha Informativa sobre Formulação de Questão (FIFQ) ao CIAAR, via Internet e 
encomenda expressa (urgente) ou via ECT, por SEDEX.. 

até 15/9/2008 Divulgação do resultado das Redações nas páginas do CIAAR na Internet e Intraer. 

até 17/9/2008 Solicitação à Divisão de Concursos do CIAAR, da vista de Prova de Redação, via fax e agendamento 
telefônico. 

até 22/9/2008  Divulgação dos Gabaritos Oficiais e dos pareceres sobre as FIFQ, ou comunicação da inexistência 
das mesmas, nas páginas do CIAAR na  Internet e Intraer. 

22 a 
24/09/2008 

Vista de Prova de Redação, no CIAAR, das 9h às 12h e de 13h às 17h. 

até 24/9/2008 Preenchimento na página do CIAAR na Internet do formulário de recurso para a Prova de Redação e 
remessa ao CIAAR, via encomenda expressa (urgente) ou via ECT, por SEDEX. 

até 
13/10/2008 

Divulgação dos resultados finais das Redações nas páginas do CIAAR na Internet e Intraer. 

até 
13/10/2008 

Divulgação na Internet e Intraer, da relação nominal, por especialidade, com os resultados obtidos 
pelos candidatos e convocação para a Concentração Intermediária e Prova de Títulos. 

20/10/2008 Concentração Intermediária e entrega de títulos, das 9h às 11h. 

 
 
 

VERSÃO 

A 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

TEXTO I:        “Para onde estamos fugindo?” 
   Uma das características principais do atual  momento é a aceleração do tempo. O espaço terrestre 
praticamente o conquistamos. Mas o tempo continua sendo o grande desafio: poderemos dominá-lo? A corrida 
contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os 
tempos anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais 
velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No agronegócio se utilizam 
promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar mais. A internet é  de altíssima fluidez e 
sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via satélite. E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. 
Quanto mais rapidamente se transferem capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais 
se pode ganhar. Como nunca antes “tempo é dinheiro”. 
  Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo foi, em grande parte, 
vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo. Por outro lado produz um impacto sobre a natureza que 
possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as mentes das pessoas que se sentem atordoadas, 
particularmente as mais idosas, perdendo os parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo 
no mundo e com elas mesmas. Vale a pena essa irrefreável corrida? Para onde estamos fugindo? 
  Ai daqueles que não se adaptam aos tempos. Em termos de trabalho são ejetados do mercado pois suas 
habilidades ficaram obsoletas. Os que se resignam, perdem o ritmo do tempo e são considerados precocemente 
envelhecidos ou simplesmente retardatários. Isso pode ocorrer com países inteiros que não incorporam os 
avanços da tecno-ciência. Todos são obrigados rapidamente a se modernizar e a ser emergentes. 
  Para onde nos levará essa corrida contra o tempo? Ele sempre nos ganha pois não podemos congelá-lo. Ele 
simplesmente passa devagar ou acelerado como nos grandes túneis de aceleração de partículas. 
  Mas importa considerar que há tempos e tempos. O tempo natural do crescimento de uma árvore gigante 
pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a motoserra pode durar apenas 5 minutos. 
Quanto tempo precisamos para crescer em maturidade, sabedoria e conquistar o próprio coração? Às vezes uma 
vida inteira de 80 anos é curta demais.  O tempo interior não obedece ao tempo do relógio. Precisamos de 
tempo para trabalhar nossos conflitos interiores que às vezes nos obrigam a parar. (...)    
                        (Leonardo Boff, http://www.ecoterrabrasil.com.br) 
 

01) No primeiro parágrafo do texto I, após fazer um questionamento, o autor: 
A) Enumera alguns fatos e episódios que ratificam a idéia de que a velocidade, corrida e luta contra o 

tempo sempre foi, em proporções semelhantes, uma preocupação do ser humano. 
B) Defende a corrida contra o tempo, e a necessidade de vencê-lo a qualquer preço, já que disto depende o 

sucesso do homem pós-moderno. 
C) Indica conseqüências possíveis do alto preço que o ser humano paga pela busca do domínio do tempo.   
D) Apresenta uma descrição da tentativa do ser humano de dominar o tempo.  
 

02) É possível identificar, no primeiro parágrafo do texto I, o uso de uma figura de estilo, a metáfora. 
Identifique-a dentre os trechos citados abaixo: 
A) “Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos anteriores, especialmente na clássica corrida 

dos cem metros.” 

B) “Os carros devem ser cada vez mais velozes,...” 

C) “Como nunca antes “tempo é dinheiro.” 

D) “A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos,...” 
 

03) É correto afirmar, no texto I, analisando os primeiro e segundo parágrafos: 
A) Infere-se do texto que o discurso sobre a agilidade do homem e sua tentativa de um domínio temporal é 

totalmente combatido pelo ponto de vista do autor, demonstrando sua preocupação com as sérias 
conseqüências às quais tal busca incessante pode levar.   

B) É constatado o caráter documental dos relatos textuais, evidenciando a cientificidade do mesmo.       
C) Constrói-se uma perspectiva positiva em relação à atitude do homem do século XXI, demonstrando que 

todas as suas corridas, físicas ou tecnológicas, serão vencidas.  
D) Ocorre a “desconstrução” de uma visão maniqueísta ao demonstrarem-se dois aspectos, negativo e 

positivo, da tentativa de dominar o tempo, superar a velocidade.  
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04) No decorrer do texto I, alguns questionamentos são feitos: “... poderemos dominá-lo? Vale a pena essa 
irrefreável corrida? Para onde estamos fugindo? Para onde nos levará essa corrida contra o tempo? 
Quanto tempo precisamos para crescer em maturidade, sabedoria e conquistar o próprio coração?” A 
respeito de tais questionamentos é correto afirmar que: 
A) O autor não está preocupado em dar respostas para tais questionamentos como se fosse uma “cartilha” 

ou “manual”, mas sim em proporcionar reflexões sobre os atos mencionados no texto, gerando até 
mesmo transformação de pensamentos e mudanças de atitudes.  

B) O autor sustenta os questionamentos que são respondidos por ele mesmo de forma objetiva e didática, 
proporcionando ao leitor um guia prático que irá gerar transformação de pensamentos e mudanças de 
atitudes.  

C) São apresentados como recursos textuais que atuam com o objetivo de produzir um efeito de sentido que 
possibilita uma maior atenção do leitor que automaticamente responde-os com base no próprio texto.  

D) Apresentam-se para gerar oposições com o discurso textual, mantendo um ciclo de perguntas e respostas 
totalmente passíveis de questionamento. 

 

05) “Em termos de trabalho são ejetados do mercado pois suas habilidades ficaram obsoletas.” Identifique a 
forma que equivale semanticamente ao trecho destacado: 
A) Em termos de trabalho são ejetados do mercado embora suas habilidades tenham ficado obsoletas. 
B) Em termos de trabalho são ejetados do mercado já que suas habilidades ficaram obsoletas.  
C) Em termos de trabalho são ejetados do mercado, portanto suas habilidades ficaram obsoletas.           
D) Em termos de trabalho são ejetados do mercado ainda que suas habilidades tenham ficado obsoletas.  
 

06) Dentre os trechos selecionados a seguir, o termo destacado só NÃO substitui “tempo” em:  
A) “Mas o tempo continua sendo o grande desafio: poderemos dominá-lo?”  
B) “A corrida contra ele se dá em todas as esferas, a começar pelo esporte.” 

C) “Ele sempre nos ganha pois não podemos congelá-lo.” 

D) “Ele simplesmente passa devagar ou acelerado como nos grandes túneis de aceleração de partículas.” 
 

07) A respeito da expressão no último parágrafo do texto I transcrito: “há tempos e tempos”, é adequado 
afirmar que: 
A) O vocábulo “tempos” foi duas vezes expresso para indicar o não domínio do homem sobre o mesmo.  
B) O vocábulo “tempos”, tanto no primeiro registro quanto no segundo possui valor denotativo equivalente.   
C) O vocábulo “tempos” possui no primeiro registro sentido denotativo; e no segundo registro, sentido 

conotativo. 
D) O vocábulo “tempos” possui um valor semântico para o primeiro registro e outro para o segundo 

registro.  
 

08) “Vale a pena essa irrefreável corrida?” Possui o mesmo valor do prefixo na palavra “irrefreável”, o 
prefixo nas palavras do grupo:  
A) ilegal, ilícito, imutável  
B) ilustre, irrigar, irradiar  
C) inalar, imigrar, ignorância 
D) irromper, iludir, iluminar 
 

09) É adequado afirmar que a concordância está de acordo com a língua padrão em:  
A) Com certeza posso afirmar que foi aquela funcionária mesmo a causa de todo o problema. 
B) Homens e mulheres, abraçaste-os sem distinção.  
C) A gerente do departamento é educada e atenciosa, e eu também a sou.  
D) Quero deixar bem claro duas coisas: não posso e não quero fazer este trabalho. 
 

10) É correto afirmar que o emprego do sinal gráfico indicativo da crase está correto em “Às vezes uma 
vida inteira de 80 anos é curta demais.”, assim como está correto em: 
A) Alguns poucos defendem à pena de morte. 
B) Por incrível que pareça, existem aqueles que são alérgicos à qualidade.  
C) Mesmo com alguns prejuízos, ele continua vendendo à prazo. 
D) Imediatamente pôs-se à reescrever sua redação. 
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TEXTO II:      A luta cotidiana contra o tempo 
(...) Dessa forma, a sensação que temos de que o tempo está passando mais rapidamente está relacionada 

com o estilo de vida que adotamos e com a percepção que temos do mundo. Vivemos em um ambiente 
saturado de informação em um grau sem precedentes na história da humanidade – na internet, no rádio e na 
TV, nas ruas. Afogados nesse turbilhão de informação, temos a impressão de que sobra menos tempo para nós 
mesmos. 

 Entretanto, os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está 
sendo alterado. Talvez a solução para encontrarmos mais tempo para nós seja repensar um pouco os rumos que 
a nossa sociedade tem tomado e o que de fato queremos para nós. Esta é uma questão urgente: não há tempo a 
perder para resolvê-la.               (OLIVEIRA, Adilson de. Revista Ciência Hoje, 20/06/2008.fragmento) 
11) Considerando a fonte do texto transcrito, é correto afirmar que as informações trazidas possuem um 

aspecto: 
A) Consistente, porém questionável, já que o autor do artigo apresenta idéias próprias e argumentos com os 

quais tenta convencer e persuadir. 
B) Humorístico, tendo em vista que muitos lutam contra o tempo, mas nunca conseguem realizar suas 

atividades em tempo hábil. 
C) Informativo, alguns fatos cotidianos são apresentados atrelados a um nível de conhecimento superior ao 

do senso comum.  
D) Que revela o caráter indiferente das mesmas, já que tais informações são de conhecimento de toda a 

população e não necessitam de esclarecimentos. 
 

12) A forma verbal utilizada pelo autor em seu discurso como: “temos, adotamos, vivemos, 
encontrarmos” demonstra: 
A) Sua clara intenção em persuadir o leitor a combater o estilo de vida agitado das grandes cidades. 
B) A satisfação que o conjunto, o viver em sociedade pode gerar no ser humano, já que ninguém pode viver 

de forma equilibrada isoladamente; ainda que surjam tentativas, tornam-se frustradas. 
C) Que as ações vividas nos processos apresentados, enumerados no texto, não são isoladas, 

responsabilidade de um único cidadão, mas todos devem estar juntos para buscar soluções conjuntas 
para os problemas que de igual forma foram gerados pelo conjunto. 

D) Que os fatos apresentados no texto foram gerados por uma parte da população que luta contra o tempo, e 
cada vez mais consegue meios para driblar a falta dele; ainda que isso acarrete problemas ainda 
maiores, como a falta de convívio com a família.  

 

13) “Dessa forma, a sensação que temos de que o tempo está passando mais rapidamente está relacionada 
com o estilo de vida que adotamos e com a percepção que temos do mundo.” O uso da expressão em 
destaque no trecho anterior estabelece: 
A) Uma comparação.       
B) Uma subtração de idéias. 
C) Uma segmentação do pensamento. 
D) Uma ligação entre dois fatos.  

 

14) “Vivemos em um ambiente saturado de informação em um grau sem precedentes na história da 
humanidade...” O segmento destacado pode ser reescrito da seguinte forma sem que haja prejuízo do 
sentido original: 
A) Vivemos em um ambiente saturado de informação através de um grau sem precedentes na história da 

humanidade. 
B) Em um ambiente saturado de informação, vivemos de um grau sem precedentes na história da 

humanidade. 
C) Vivemos em um ambiente saturado de informação em um grau em que não há precedentes na história da 

humanidade.  
D) Vivemos em um ambiente saturado de informação no grau sem precedentes na história da humanidade. 

15) “Esta é uma questão urgente: não há tempo a perder para resolvê-la.” Neste último período do texto 
transcrito, de acordo com o contexto, o autor:  
A) Deixa clara a existência de um paradoxo. 
B) Registra o seu anseio pela solução do problema exposto.  
C) Sintetiza o problema, a questão apresentada. 
D) Valoriza a luta cotidiana contra o tempo. 
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16) A transposição da frase “... os relógios continuam marcando o tempo da mesma forma...” para a voz 
passiva gera a frase: 
A) O tempo continua sendo marcado pelos relógios da mesma forma.  
B) Os relógios marcam o tempo da mesma forma. 
C) O tempo continua a marcar para o relógio da mesma forma.  
D) Os relógios continuam a marcar o tempo da mesma forma. 

 

17) É possível verificar o correto uso da acentuação gráfica no trecho: “Esta é uma questão urgente: não 
há tempo a perder para resolvê-la.” Assim como em: 
A) Averígue este procedimento, por favor.  
B) Sabemos que eles sempre retém as decisões judiciais. 
C) Os que nada vêem dizem que crêem.  
D) Ele nunca póde falar sobre tal assunto. 

 

18) De acordo com a variedade padrão da língua, analise: 
I. Já que está aqui, você lhe devia ter cumprimentado. 

II. Já que está aqui, você devia lhe ter cumprimentado. 
III. Já que está aqui, você devia-lhe ter cumprimentado. 

Está(ão) correto(s) apenas: 
A) I, II e III 
B) II      
C) I e III  
D) I e II 

 

19) “... com o estilo de vida que adotamos e com a percepção que temos do mundo.” A conjunção em 
destaque possibilita uma construção de sentido de: 
A) Adição.  
B) Contrariedade. 
C) Conseqüência. 
D) Afirmação.  

 

20) “– na internet, no rádio e na TV, nas ruas.” Considerando o segmento anterior, é correto afirmar que:  
A) O travessão coloca em evidência a expressão, o conjunto de palavras que introduz.  
B) O travessão indica mudança de interlocutor. 
C) O travessão indica uma breve interrupção do pensamento. 
D) O travessão substitui a vírgula num vocativo enfático.  

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS 
 

21) No tratamento das lesões císticas da maxila e da mandíbula, a vantagem de se utilizar a enucleação 
total é de: 
A) Permitir o exame histopatológico da lesão por inteiro. 
B) Prevenir a perfuração da mucosa sinusal nas lesões císticas extensas de maxila. 
C) Diminuir o risco de infecção pós-operatória pelo menor exposição de tecidos cruentos. 
D) Facilitar a erupção do dente após enucleação de lesão, no caso de cisto dentígero. 

 

22) Qual a característica que diferencia o cisto radicular periapical do ceratocisto odontogênico (tumor 
odontogênico ceratinizante)?  
A) Radiolúcido unilocular, podendo ser multilocular. 
B) Cápsula com revestimento epitelial e presença de células inflamatórias em grande quantidade. 
C) Tratamento cirúrgico preferencialmente, enucleação total com osteotomia periférica. 
D) Encontrado em pacientes com síndrome do nevo basocelular. 

 

23) Quais as lesões da cavidade bucal que apresentam semelhança clínica, importante para orientação do 
diagnóstico diferencial? 
A) Granuloma piogênico e granuloma de células gigantes periférico. 
B) Papiloma e hiperplasia fibrosa. 
C) Fibroma ossificante periférico e granuloma central de células gigantes. 
D) Hiperplasia fibrosa e displasia fibrosa. 
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24) Uma lesão radiolúcida na mandíbula que, após exposição cirúrgica, apresenta-se como uma cavidade 
óssea vazia e sem revestimento é característica de: 
A) Cisto ósseo aneurismático. 
B) Defeito osteoporótico focal da medula óssea. 
C) Cisto ósseo traumático. 
D) Cisto ósseo estático. 

 

25) São classificados como tumores odontogênicos de origem epitelial, EXCETO: 
A) Ameloblastoma. 
B) Tumor odontogênico adenomatóide. 
C) Tumor odontogênico escamoso. 
D) Mixoma odontogênico. 

 

*Com base na situação descrita abaixo, responda as questões de n° 26 e 27: 
 

“Um paciente portador de deformidade dentofacial com oclusão de topo nos dentes anteriores, perfil 
côncavo, distância mento pescoço longa, ângulo nasolabial de 90º, distância do incisivo superior ao 
lábio superiror de 3mm(vertical) com vestibularização dos incisivos superiores, inclinação lingual dos 
inferiores com apinhamento leve, sem alterações verticais e transversais significativas, deverá submeter-
se a tratamento ortodôntico cirúrgico. Nesse caso, pergunta-se:” 

 

26) Qual o tratamento ortodôntico pré-operatório indicado? 
A) Exodontia dos primeiros pré-molares superiores, alinhamento e nivelamento dos arcos superior e 

inferior, retração dos caninos superiores, retração dos incisivos superiores. 
B) Exodontia dos segundos pré-molares inferiores, alinhamento e nivelamento dos arcos superior e inferior, 

retração dos primeiros pré-molares inferiores permitindo a mesialização dos 1º molares. 
C) Exodontia dos segundos pré-molares superiores, exodontia dos primeiros pré-molares inferiores 

alinhamento e nivelamento dos arcos superior e inferior, retração dos caninos inferiores, retração dos 
incisivos inferiores.  

D) Alinhamento e nivelamento só do arco inferior para corrigir o apinhamento. 
 

27) Qual a técnica cirúrgica mais indicada para uma oclusão adequada e estética satisfatória? 
A) Osteotomia sagital de ramo ascendente para redução mandibular. 
B) Osteotomia Le Fort I para avanço de maxila e osteotomia sagital de ramo ascendente para avanço de 

mandíbula. 
C) Osteotomia sagital de ramo ascendente para avanço de mandíbula. 
D) Osteotomia Le Fort I para intrusão de maxila e osteotomia de mento para redução da altura facial 

inferior. 
28) Assinale o objetivo do tratamento ortodôntico pré-operatório para correção de uma deformidade 

dentofacial: 
A) Aumentar a compensação dentária, diminuindo as discrepâncias e facilitando as movimentações 

cirúrgicas. 
B) Corrigir as compensações dentárias, promovendo alinhamento e nivelamento dos arcos em suas 

respectivas bases ósseas, aumentando as discrepâncias e a amplitude das movimentações cirúrgicas, 
algumas vezes. 

C) Conseguir uma boa oclusão dos dentes posteriores, não se preocupando com a inclinação e o 
posicionamento no arco. 

D) Não há necessidade de tratamento ortodôntico pré-cirúrgico porque os dentes buscam o alinhamento e o 
nivelamento corretos após a cirurgia.  

 

29) As desordens têmporo-mandibulares para as quais está indicada a cirurgia para reposicionamento 
do disco articular são: 
A) Deslocamento anterior do disco, quando não responde adequadamente aos tratamentos não cirúrgicos, à 

artrocentese e à artroscopia.   
B) Anquilose intracapsular e osteoartrite. 
C) Luxação recidivante crônica e anquilose intracapsular. 
D) Anquilose intracapsular e deslocamento anterior do disco sem redução.  
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30) A explicação para o sucesso da artrocentese é: 
A) Distensão da cápsula articular, eliminando aderências entre o disco e a superfície articular e remoção das 

substâncias que contribuem para dor e inflamação. 
B) Devolver o contorno normal da superfície articular. 
C) Reparação do disco articular perfurado. 
D) Fixação do disco na região mais anterior da eminência articular.  

 

31) Acerca dos anestésicos locais que atuam na membrana celular do axônio, marque a alternativa 
correta: 
A) Aumentam a eletronegatividade da célula.  
B) Aceleram a repolarização da membrana.  
C) Impedem o influxo de Ca e K para o interior da célula.  
D) Bloqueiam os canais de Na e, conseqüentemente, não permitindo que seja alcançado o potencial limiar 

para despolarização. 
 

32) Para maior eficiência no controle da ansiedade de paciente cirúrgico, quais os medicamentos deverão 
ser indicados? 
A) Diazepam e midazolam. 
B) Tramadol e codeína. 
C) Paracetamol e dipirona. 
D) Prometazina e meperidina. 

 

33) A diferença nos efeitos sistêmicos entre adrenalina e noradrenalina está relacionada a: 
A) Maior ação da adrenalina nos receptores β2  adrenérgicos. 
B) Maior lipossolubilidade da adrenalina. 
C) Maior potência da noradrenalina.  
D) Metabolização diferente. 

 

34) Assinale a alternativa que apresenta os anestésicos locais de longa duração:  
A) Procaína e prilocaína. 
B) Mepivacaína e lidocaína. 
C) Bupivacaína e ropivacaína. 
D) Lidocaína e mepivacaína. 

 

35) Uma paciente de 22 anos de idade (52 kg), deverá submeter-se à exodontia de “18”, “28”, “38”e “48”. 
Assinale a quantidade máxima de tubetes para as respectivas soluções de mepivacaína, sabendo-se 
que, em média, a dose máxima recomendada pelos fabricantes é de 6,6mg/kg, não podendo 
ultrapassar 400mg: 
A) Mepivacaína 2% com adrenalina 1:100.000 – 9,5 ampolas.  
B) Mepivacaína 3% – 13 ampolas. 
C) Mepivacaína 2% com levonordefrina 1:20.000  –  15 ampolas. 
D) Mepivacaína 2% com noradrenalina 1:30.000  –  15,5 ampolas. 

 

36) Paciente apresenta dificuldade de abrir a boca um dia após ter recebido anestesia para realização de 
restauração no primeiro molar inferior, lado direito. Assinale a causa mais provável: 
A) Trauma do nervo alveolar inferior. 
B) Injeção intravascular do anestésico. 
C) Infiltração subperióstica do anestésico. 
D) Infiltração do anestésico no músculo pterigóideo medial. 

 

37) Assinale a seqüência correta dos movimentos que deverão ser realizados durante a exodontia com 
fórceps: 
A) Pressão apical, lateralidade, rotação, tração. 
B) Manutenção e deslocamento. 
C) Cunha, alavanca e sarrilho. 
D) Lateralidade, rotação, tração e pressão. 

 

38) Como é realizado o seccionamento do dente “46”, para separação das raízes de? 
A) Mesial para distal.  
B) Distal para mesial. 
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C) Vestibular para lingual.  
D) Vestibular para lingual até o centro do dente e depois de mesial para distal. 

 

39) Quando é indicada a exodontia com ostectomia e seccionamento dental? 
A) Raízes residuais.  
B) Dentes uniradiculares.  
C) Dentes multiradiculares com cárie extensa, infra-óssea e raízes divergentes.  
D) Dentes hígidos com raízes expulsivas. 

 

40) Quais os fórceps indicados para remoção dos elementos, respectivamente: 1º molar superior direito, 
1º molar inferior esquerdo, 1º pré-molar inferior direito, 2º pré-molar superior esquerdo, incisivo 
lateral inferior direito? 
A) 18R, 16L, 150, 151, 150. 
B) 18R, 17, 151, 150, 151. 
C) 18R, 17, 151R, 150,151R . 
D) 18R, 17L, 151R, 150L, 151R. 

 

41) Deve-se indicar a remoção de um terceiro molar inferior incluso quando se tem a seguinte situação: 
A) Nevralgia trigeminal.  
B) Apinhamento dos dentes anteriores. 
C) Folículo pericoronário infectado e falta de espaço no arco. 
D) Profundidade do sulco gengival de 3 mm. 

 

42) Um 3º molar inferior incluso na posição classe III, de acordo com Pell e Gregory, significa que: 
 A) A coroa está acima da superfície oclusal do segundo molar. 
 B) A coroa encontra-se abaixo da oclusal, mas acima da cervical do segundo molar inferior. 
 C) A coroa está acima da região cervical do segundo molar inferior. 
 D) A coroa encontra-se abaixo da cervical do segundo molar inferior. 

 

43) Qual a técnica de hemostasia indicada para hemorragias intra-ósseas após a remoção de dentes 
inclusos? 
A) Pinçamento e ligadura. 
B) Eletrocoagulação. 
C) Sutura com ponto simples. 
D) Compressão e tamponamento com gaze e hemostáticos tópicos. 

 

44) Assinale a alternativa que apresenta a complicação de exodontia causada por falha na assepsia 
cirúrgica: 
A) Comunicão buco-sinusal. 
B) Fratura mandibular. 
C) Alveolite. 
D) Luxação da ATM. 

 

45) Assinale a conduta  para o tratamento de comunicações buco-sinusais: 
A) Aguardar até a formação de fístula buco-sinusal e, posteriormente, fazer o fechamento. 
B) Fechar imediatamente com retalho vestibular. 
C) Apenas prescrever antibacterianos para os pacientes. 
D) Apenas prescrever analgésicos e antiinflamatórios. 

 

46) “Paciente 69 anos, com história de cardiopatia isquêmica, apresentou durante seu atendimento 
odontológico uma forte dor no peito.” Qual a conduta correta nessa situação?  
A) Deitar o paciente, fornecer oxigênio, adrenalina sub-cutânea e solicitar socorro urgente.  
B) Sentar o paciente confortavelmente e dar o vasodilatador sublingual. Caso a dor não pare após a 2ª 

dose, fornecer oxigênio, aspirina(300mg) e encaminhar para atendimento hospitalar.  
C) Deitar o paciente, levantar suas pernas e monitorizar sinais vitais até que o paciente se sinta mais 

confortável.  
D) Liberar o paciente e prescrever antiinflamatórios e analgésicos. 
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47) Quais as soluções indicadas para anti-sepsia intra-bucal de pacientes que irão submeter-se a 
procedimentos cirúrgicos? 
A) PVPI 10% em solução alcoólica. 
B) PVPI 10% em solução degermante. 
C) PVPI 10% em solução aquosa (tópico). 
D) Gluconato de clohrexidina a 5% em solução alcoólica a 70%. 

 

48) Sobre os procedimentos para paramentação cirúrgica enumere-os sequencialmente: 
(    ) Vestir o jaleco cirúrgico. 
(    ) Calçar as luvas. 
(    ) Colocar o EPI(gorro e máscara). 
(    ) Lavar as mãos. 

A sequência está correta em: 
A) 4, 3, 1, 2 
B) 3, 4, 1, 2 
C) 4, 3, 2, 1. 
D) 1, 2, 3, 4 

 

49) Em que situação está indicada a utilização de antibacterianos para prevenção da endocardite, nos 
pacientes que irão submeter-se à cirurgia na cavidade bucal? 

A) Pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio. 
B) Pacientes hipertensos. 
C) Pacientes com insuficiência hepática. 
D) Pacientes portadores de prótese de válvula cardíaca. 

 

50) Qual o esquema terapêutico recomendado para profilaxia da endocardite bacteriana em pacientes 
com alto risco? 
A) Amoxicilina 500mg de 8/8 horas por sete dias. 
B) Penincilina benzatina 1.200.000ui intra-muscular trinta minutos antes. 
C) Gentamicina 1mg/kg de 12/12 horas. 
D) Clindamicina 600mg via oral uma hora antes. 

 

51) São características clínicas das infecções odontogênicas na fase de celulite: 
A) Dor intensa e evolução aguda. 
B) Bem delimitado sem dor intensa. 
C) Quadro crônico com secreção purulenta bem delimitada e sem dor.  
D) Menor repercussão sistêmica, deglutição e respiração normais. 

 

52) Quais os antibacterianos utilizados no tratamento das infecções odontogênicas em pacientes alérgicos 
a penicilinas e cefalosporinas? 
A) Amoxicilina e metronidazol. 
B) Ampicilina e clindamicina.   
C) Cefalexina e cefadroxil.   
D) Claritromicina e clindamicina.  

 

53) A disseminação hematogênica de uma infecção odontogênica severa para o seio cavernoso, pode 
ocorrer através do seguinte vaso sangüíneo: 
A) Atéria alveolar inferior. 
B) Artéria maxilar. 
C) Veia oftálmica inferior. 
D) Veia sub-lingual. 

 

54) Como deve ser tratado um paciente com edema facial extenso do lado direito, resto radicular do “14” 
(indicação de exodontia) com dor intensa ao toque e edema vestibular com flutuação?  
A) Exodontia, incisão e drenagem intra-bucal, cultura e antibiograma, antibacteriano empírico (eritromicina 

500 mg de 12/12 horas), manter antibacteriano durante sete dias. 
B) Incisão e drenagem intrabucal, antibacteriano empírico (amoxicilina 500mg de 12/12horas), após 

melhora do quadro realizar exodontia , manter antibacteriano por sete dias. 
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C) Incisão e drenagem intra-bucal, cultura e antibiograma, antibacteriano empírico (amoxicilina + 
clavulanato de potássio 500mg de 8/8 horas), manter ou trocar antibacteriano após antibiograma , após 
melhora do quadro realizar exodontia , manter antibacteriano até desaparecimento de sinais e sintomas. 

D) Antibacteriano empírico (penicilina benzatina 600.000u.i. intra-muscular), após melhora do quadro 
deve-se realizar exodontia. 

 

55) Assinale o cuidado que o profissional deverá ter para anestesiar um paciente com insuficiência 
hepática? 
A) Não usar anestésicos locais com adrenalina. 
B) Fazer profilaxia antibacteriana. 
C) Limitar o uso de anestésico do grupo amida. 
D) Não há necessidade de cuidados especiais, o paciente poderá receber qualquer anestésico local com ou 

sem vasoconstrictores e na dosagem máxima correspondente ao seu peso corporal. 
 

56) Com relação à classificação geral das fraturas, como são classificadas as fraturas mandibulares de 
acordo com a angulação do traço de fratura e da força de tração muscular? 
A) Fechadas e expostas.  
B) Favorável e desfavorável. 
C) Única, mútipla e cominutiva. 
D) Completas ou incompletas. 

 

57) As fraturas de arco zigomático ocasionam, geralmente: 
A) Diplopia. 
B) Dificuldade de deglutição. 
C) Dificuldade de abertura de boca. 
D) Limitação auditiva. 

 

58) O procedimento adequado para a remoção de tecido com hipermobilidade, sem suporte ósseo, bem 
ceratinizado e sem inflamação, na região do rebordo alveolar superior anterior, em um paciente 
desdentado total de 30 anos de idade? 
A) Deverá sempre ser realizada, pois esse tecido irá impedir a estabilidade da prótese total e não será útil 

para uma futura reabilitação com implantes. 
B) Nunca deverá ser realizada, pois esse tecido é importante para a estabilidade  da prótese total e será útil 

para uma futura reabilitação com implantes. 
C) Deverá ser avaliada a necessidade enxerto ósseo para uma futura instalação de implantes, pois esse 

tecido será importante para o recobrimento do enxerto e para a instalação dos implantes. 
D) Para este caso, o correto é fazer um aprofundamento de vestíbulo mesmo não existindo suporte ósseo 

adequado. 
 

59) Assinale o correto procedimento cirúrgico realizado para facilitar somente a instalação de prótese 
total inferior: 
A) Remoção de tuberosidade maxilar. 
B) Alveoloplastia intraseptal. 
C) Remoção de hiperplasia fibrosa inflamatória. 
D) N.R.A. 

 

60) Assinale o correto procedimento cirúrgico realizado para facilitar somente a instalação de implantes 
na região posterior da maxila: 
A) Remoção de exostoses vestibulares. 
B) Remoção de tubérculos geni. 
C) Enxerto ósseo aposicional. 
D) Enxerto ósseo no assoalho do seio maxilar (elevação do seio maxilar). 
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INSTRUÇÕES 

� Leia o tema a seguir e desenvolva uma redação dissertativo/argumentativa. 
� A prova de Redação deverá conter no mínimo 80 (oitenta) palavras, em letra legível, a respeito do tema 

fornecido; 
� À redação fora do tema proposto será atribuído o grau 0 (zero); 
� À redação com menos de 80 (oitenta) palavras será deduzido da nota atribuída 1 (um) décimo por 

palavra faltante, até o limite de 70 (setenta) palavras. 
� Consideram-se palavras todas aquelas pertencentes às classe gramaticais da Língua Portuguesa. 
� Será atribuída a nota 0 (zero) ao texto: 

• Fora do tipo ou tema proposto; 
• Que não estiver em prosa; 
• Com número inferior a 70 (setenta) palavras; 
• Que apresentar marcas que permitam a identificação do autor; 
• Escrito de forma completamente ilegível ou cuja caligrafia impeça a compreensão do sentido 

global do texto; 
• Escrito a lápis ou com caneta que não seja de tinta preta ou azul. 

 
� Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da redação, devendo o candidato limitar-

se a uma única folha padrão recebida, com 30 (trinta) linhas. 
 

 

 
TEMA DA REDAÇÃO: 
 

Tragédia carioca 
Ação desastrada da PM do Rio mata menino de 3 anos no banco de trás do carro da mãe. 

(Revista Veja-16 de julho, 2008) 
 

“Eu defendo os dois policiais militares que mataram o menino João Roberto Soares, de 3 anos, no Rio de 
Janeiro. Eles confundiram o carro em que o garoto estava com o carro de assaltantes e dispararam dezessete 
tiros. Mataram a criança e, depois da tragédia, mentiram que tudo aconteceu no meio de um fogo cruzado. O 
resultado é chocante, a mentira é vergonhosa, mas tenho uma palavra em favor dos policiais: eles não são 
produto exclusivo de seus erros pessoais, eles não são a excrescência excepcional da tropa. São, eles também, 
ainda que não em nível fatal, vítimas de uma polícia que não é polícia – como provam os recentes assassinatos 
em série cometidos por policiais.”                      (PETRY, André. Revista Veja, 16/07/08) 
 

“A dimensão ética por excelência é a defesa da vida. E a vida não comporta adjetivos. Vida de pobre ou 
vida de rico. Pele preta ou branca. Índio ou urbano. Simplesmente vida. Para a ética não há adjetivos para 
qualificá-la. O valor da vida transcende os adjetivos. Ela se define por ela mesma. Por isso, a ética é 
intransigente. Soberana. Não cabe qualquer tipo de questionamento. Em todas as circunstâncias ela se impõe.” 
                (CAVALCANTE, Antônio Mourão. O Povo – fragmento) 

Diante de uma tragédia, como a morte de uma criança de 3 anos, de forma brutal, surgem vários protestos, 
manifestações, críticas e argumentos.  

 
 

*Considerando os textos acima como motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema 
“O valor da vida humana”, no qual você exponha suas idéias de forma clara, coerente e em conformidade 
com a norma culta da língua.   
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