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PORTUGUÊS 
 

As questões de números 01 e 02 referem-se ao texto que segue. 
 

Cultura 
O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações 

dependeram principalmente da evolução dos meios de receber, comunicar 
e de registrar o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da 
escrita. O homem é essencialmente um animal comunicativo; a 
comunicação constitui uma de suas atividades essenciais. Enquanto os 
seres mais rudimentares enfrentam o seu meio ambiente numa base de 
momento, o homem possui a faculdade de aprender, em graus variáveis. 
Consequentemente, suas ações são influenciadas por experiências 
passadas. A experiência humana não é uma questão momentânea: 
apresenta continuidade; o homem tem um contato com seus 
antepassados e descendentes, e um sentido de história e tradição. Tudo 
isso é possível graças à linguagem. Essa capacidade de comunicação 
possibilitou a organização do homem em sociedades complexas além de 
o manter em contínuo estado de mudança. 

A linguagem humana está em perene mudança. A linguagem e 
as outras atividades sociais se correlacionam; os interesses e 
necessidades de cada época impõem mudanças à linguagem. 

A comunicação implica essencialmente uma linguagem, quer 
seja esta um dialeto falado, uma inscrição em pedra, um sinal de código 
Morse. A linguagem tem sido chamada “o espelho da sociedade”. 

(Colin Cherry) 
 
01. Analise as idéias apresentadas a seguir. 
 

I. A linguagem é um fato cultural, pois é uma criação humana. 
II. A linguagem humana parte do aprendizado diário. 

III. A cultura é todo fazer humano que pode ser transmitido de 
geração a geração. 

 
São condizentes com o texto apenas: 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I e III. 
(D) I, II e III. 

 
02. Assinale a frase do texto que expressa a seguinte ideia: “sem 

linguagem não há comunicação”. 
(A) “Essa capacidade de comunicação possibilitou (...)”. 
(B) Tudo isso é possível graças à linguagem. 
(C) A linguagem e as outras atividades sociais (...)”. 
(D) “A comunicação implica essencialmente uma linguagem (...)”. 

 
03. Em relação ao período “Todo o homem que te procura, vai pedir-te 

alguma coisa: o rico, entediado, a amizade de tua conversação; o 
triste, um consolo; o débil, um estímulo; o que luta, uma ajuda moral”, 
podemos afirmar que: 
(A) os dois-pontos figuram no período para assinalar que vai seguir, 

após eles, o desenvolvimento ou a explanação do que é 
afirmado antes. 

(B) os ponto-e-vírgulas separam orações que encerram atitudes 
desiguais, diferentes. 

(C) a primeira vírgula do período assinala o final de uma oração 
adjetiva restritiva. 

(D) a vírgula que figura depois da palavra triste, assinala a omissão 
de um verbo. 

 
04. Dê os sinônimos mais adequados para as palavras grifadas na 

seguinte sentença: 
 

“O tempo do automobilismo e do telégrafo parece incompatível com a 
morosidade dos estudos clássicos.” 

 
(A) impassível e ociosidade; 
(B) inconciliável e lentidão; 
(C) intolerante e dificuldade; 
(D) incompreensível e profundidade. 

 
05. “Não a ti, Cristo, odeio ou menosprezo.” (Fernando Pessoa) 
 

Os termos a ti e odeio funcionam como: 
 

(A) objeto indireto e verbo intransitivo. 
(B) objeto direto pleonástico e verbo transitivo direto. 
(C) objeto indireto e verbo transitivo indireto. 
(D) objeto direto preposicionado e verbo transitivo direto. 

 
 

 
06. No que tange aos aspectos da sintaxe, assinale a alternativa com uma 

análise verdadeira: 
(A) “Era cedo demais para que eu pudesse pesar filosoficamente a 

revelação...” (Oração subordinada adverbial causal) 
(B) “O importante é que a nossa emoção sobreviva.” (Oração 

subordinada substantiva subjetiva) 
(C) “Era tão velho que conseguiu chegar à posteridade ainda em 

vida.” (Oração subordinada adverbial consecutiva) 
(D) “Você foi castigo que Deus me deu.” (Oração subordinada 

adjetiva explicativa) 

07. Aponte a alternativa correta, sabendo que à direita de cada palavra há 
um sinônimo. 
(A) espirar = exalar; expirar = iniciar 
(B) estremar = demarcar; extremar = sublimar 
(C) céptico = descrente; séptico = que não causa infecção 
(D) precedente = que vem depois; procedente = lógico 

Leia o poema que segue de Fernando Pessoa, para responder às 
questões de números 08 a 10. 
 

Isto 
 

“Dizem que eu finjo ou minto 
Tudo que escrevo. Não. 
Eu simplesmente sinto 
Com a imaginação. 
 

Não uso o coração. 
Tudo o que sonho ou passo, 
O que me falha ou finda, 
É como que um terraço 
Sobre outra coisa ainda. 
Essa coisa é que é linda. 
 

Por isso escrevo em meio  
Do que não está ao pé, 
Livre do meu enleio, 
Sério do que não é. 
Sentir? Sinta quem lê!”  
(Fernando Pessoa) 
 

08. Infere-se do poema de Fernando Pessoa que: 
(A) a linguagem predominante no poema é denotativa, objetiva e 

repleta de significados. 
(B) o eu lírico nega ser um mentiroso quando escreve e explica que 

seus versos é fruto de sua imaginação. 
(C) a função fática da linguagem se faz presente em todo poema. 
(D) os fatos fazem parte da realidade e são apresentados de forma 

objetiva. 
 

09. Pode-se substituir a expressão sublinhada, mantendo-se o mesmo 
sentido e correção gramatical, por: 
(A) porquanto 
(B) conquanto 
(C) por mais que 
(D) por conseguinte 

 

10. Considerando o vocábulo simplesmente, identifique a assertiva 
correta. 
(A) A palavra apresenta 12 letras, 12 fonemas e 4 encontros 

consonantais. 
(B) A palavra apresenta 12 letras, 10 fonemas e 4 encontros 

consonantais. 
(C) A palavra apresenta 12 letras, 10 fonemas e 2 dígrafos. 
(D) A palavra apresenta 12 letras, 12 fonemas e 2 encontros 

consonantais. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE 
 
11. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados e 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - 
SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
art.198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios, EXCETO: 
(A) Universalidade de acesso aos serviços à saúde em todos os 

níveis de assistência; 
(B) Integralidade de assistência, entendida como um conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema; 

(C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; 

(D) Atendimento preferencial a pessoas de baixa renda, idosos e 
crianças, tendo em vista que o Estado não pode arcar com a 
demanda, desta forma tende a criar rol de preferência. 
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12. Assinale a alternativa incorreta. 

(A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se 
pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, 
legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. 

(B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(C) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, 

serão observados os princípios éticos e as normas expedidas 
pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde - SUS 
quanto às condições para seu funcionamento. 

(D) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou 
de capitais estrangeiros na assistência à saúde, através de 
doações de organismos internacionais, de entidades de 
cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 

 
13. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a 

cobertura assistencial à população de uma determinada área, o 
Sistema Único de Saúde - SUS poderá recorrer aos serviços 
ofertados pela iniciativa privada, desde que, EXCETO: 
(A) A participação complementar dos serviços privados será 

formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a 
respeito, as normas de direito público. 

(B) As entidades privadas terão prioridade em detrimento das 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos para participar 
do Sistema Único de Saúde - SUS. 

(C) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela 
direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS, 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

(D) Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de 
pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção 
nacional do Sistema Único de Saúde - SUS deverá 
fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro 
que garanta a efetiva qualidade de exercício dos serviços 
contratados. 

 
14. Acerca do Conselho de Saúde de que trata a Lei nº 8.142 de 28 de 

dezembro de 1990, assinale a alternativa incorreta. 
(A) O Conselho de Saúde é órgão de caráter permanente e 

deliberativo; 
(B) É colegiado composto por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua 
na formulação de estratégias e no controle da execução da 
política de saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros; 

(C) É autônomo em suas decisões, tendo em vista tratar-se de 
autarquia, ou seja, Administração Direta; 

(D) Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 
15. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de, 

EXCETO: 
(A) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência 

à saúde; 
(B) Ajuda, contribuições, doações e donativos; 
(C) Através de recursos federais, Fundo de Participação dos 

Municípios, bem como taxas, impostos e contribuições de 
melhoria de cada estado e município e por fim alienações 
patrimoniais e rendimentos de capital; 

(D) Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16. Paciente com 06 anos de idade ao realizar tratamento restaurador 

teve exposição acidental do corno pulpar mesial do dente 65. A 
conduta clínica a ser adotada é: 
(A) tratamento expectante. 
(B) pulpotomia. 
(C) exodontia. 
(D) biopulpectomia. 

 
17. A respeito dos anestésicos locais, é correto afirmar: 

(A) A adrenalina é um vaso constritor polipeptídio sintetizado a partir 
de hormônio antidiurético. 

(B) O álcool etílico como anestésico local atua como neurolítico. 
(C) O vasoconstritor age diminuindo o tempo de ação do anestésico 

e portanto reduzindo a toxicidade e eficiência do anestésico. 
(D) N.d.a. 

 
 

 

 
18. O cimento de ionômero de vidro está contra-indicado nos seguintes 

casos: 
(A) restauração de cavidades de classe V e tratamento restaurador 

atraumático. 
(B) núcleo de preenchimento e selamento de cicatrículas e fissuras. 
(C) restaurações de classes II e IV. 
(D) tratamento restaurador atraumático e núcleo de preenchimento. 

 
19. Após a escultura, deve-se realizar a brunidura do amálgama, com a 

finalidade de: 
(A) diminuir o conteúdo do mercúrio residual e sua evaporação. 
(B) reduzir o grau de cristalização do amálgama. 
(C) aumentar a resistência do amálgama. 
(D) substituir o acabamento e polimento. 

 
20. O objetivo das contenções periodontais é: 

(A) distribuição das forças oclusais, estabilização e conforto para o 
paciente. 

(B) conforto para o paciente apenas. 
(C) controle de placa bacteriana. 
(D) promover neoformação do processo alveolar. 

 
21. A pericoronarite é um processo inflamatório que ocorre com grande 

freqüência na clínica odontológica. Sobre a pericoronarite é correto 
afirmar: 
(A) seu principal sintoma é a dor, geralmente localizada, na área do 

dente atingido. 
(B) bactérias anaeróbias como o Actinobacillus 

actinomycetemcomitans e S. mutans são as mais comumente 
isoladas na área de inflamação. 

(C) a pericoronarite ocorre com maior freqüência na erupção dos 
primeiros molares. 

(D) localmente os tecidos apresentam-se com uma coloração 
vermelha intensa, podendo-se observar ou não a formação de 
pus, após a sondagem periodontal ou compressão cuidadosa. 

 
22. A respeito das penicilinas é correto afirmar: 

(A) A oxacilina é uma penicilina natural penicilinase resistente. 
(B) A amoxacilina é a penicilina que apresenta pior absorção oral. 
(C) Elas atuam inibindo a síntese da parede celular das bactérias. 
(D) Existem duas alternativas corretas. 

 
23. Durante o atendimento odontológico, um paciente apresentou os 

seguintes sinais e sintomas: fraqueza, dor na região torácica, falta de 
ar, aumento da pressão arterial e do ritmo cardíaco e sudorese. A 
conduta correta para o atendimento emergencial desse paciente não 
inclui: 
(A) a administração de nitratos de ação prolongada via sublingual. 
(B) a administração de anti-histarnínico via parenteral. 
(C) a colocação do paciente na posição supina. 
(D) a administração de O2. 

 
24. O fator que não é considerado importante quando se avalia a 

necessidade de manutenção de espaço após a perda precoce de 
dentes decíduos é: 
(A) seqüência da erupção dentária. 
(B) quantidade de osso que recobre o dente não irrompido. 
(C) idade dental do paciente; 
(D) musculatura oral anormal. 

 
25. Em relação ao tratamento endodôntico, assinale a opção correta. 

(A) São partes constituintes de um instrumento endodôntico, o 
cabo, o intermediário, parte inativa e guia de penetração. 

(B) As limas tipo Hedstroem possuem secção triangular. 
(C) O objetivo do preparo do conduto em caso de necrose pulpar é 

somente esvaziar, limpar e dar forma. 
(D) O conjunto de procedimentos que constitui o acesso ao canal 

radicular compreende a abertura coronária, o esvaziamento 
(E) da câmara pulpar, a localização e o preparo da sua entrada e, 

opcionalmente, o preparo do terço cervical. 
 
26. São fatores que dificultam a exodontia de dentes impactados, exceto: 

(A) Proximidade com o canal alveolar inferior. 
(B) Raízes longas e finas. 
(C) Impactação óssea total. 
(D) Posicionamento mesioangular. 
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27. Todas as alternativas estão corretas, exceto: 

(A) Nas situações clínicas onde há envolvimento da superfície 
oclusal, as resinas híbridas ou microhíbridas devem ser as 
escolhidas, pois apresentam maior quantidade de carga 
inorgânica. 

(B) Aos pacientes fumantes e/ou que ingerem freqüentemente 
substâncias corantes, é importante que o dentista informe a 
influência negativa desses agentes sobre a superfície da resina 
composta, em especial a possibilidade de ocorrer alteração de 
cor. 

(C) Quanto menor o fator C de uma cavidade, maior será a 
competição entre a resistência de união do adesivo ao dente e a 
contração de polimerização da resina composta. 

(D) O acesso à lesão de cárie proximal (classe III) de dentes 
anteriores deve ser realizado preferencialmente por palatino, 
pois favorece a manutenção da estética. 

 
28. Assinale a alternativa verdadeira: 

(A) Existe relação entre desarranjos internos de ATM e disfunção 
muscular. 

(B) Todo paciente com desarranjos internos de ATM é um paciente 
cirúrgico. 

(C) Em desordens têmporo-mandibulares, a dieta macia, visa, no 
quadro agudo, aumentar a carga funcional sobre a ATM. 

(D) Pacientes com anquilose de ATM, geralmente apresentam 
hiperplasia do processo coronóide, mas isto não representa 
significado clínico 

 
29. Assinale a alternativa falsa: 

(A) O esquema ABCs não faz parte do exame secundário. 
(B) Ptose lingual é uma emergência em pacientes vítimas de 

traumatismos mandibulares severos. 
(C) Fraturas patológicas só acontecem em pacientes que possuem 

cistos ou tumores de grandes dimensões envolvendo tecido 
ósseo. 

(D) O exame da cavidade orbitária sempre é executado quando 
houver suspeita de fratura de complexo zigomático. 

 
30. Qual estrutura é principal responsável pela manutenção vertical do 

globo ocular, mesmo com grande fratura do assoalho da órbita? 
(A) Ligamento de Lockwood. 
(B) Tubérculo orbitário de Whitnall. 
(C) Ligamento cantal medial e lateral. 
(D) Gordura priorbitária. 

 
31. São métodos auxiliares utilizados no diagnóstico de cárie dentária em 

superfície oclusal, exceto: 
(A) Exame radiográfico e Transiluminação por fibra ótica. 
(B) Exame radiográfico e Laser. 
(C) Sondagem e Medida de resistência elétrica. 
(D) Sondagem e Separação dentária. 

 
32. Dentre os estágios de Nolla, o de número oito representa o 

dente com: 
(A) 1/3 de raiz formada 
(B) coroa totalmente calcificada 
(C) raiz totalmente calcificada 
(D) 2/3 de raiz formada 

 

 

 

 







