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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Sobre o tumor marrom do hiperparatireoidismo, é incorreto 
afirmar: 
 
A) Acomete os pacientes na 3ª e 4ª décadas e 

predominantemente os homens. 
B) É um processo que apresenta inúmeras áreas osteolíticas, 

de aspecto cístico, principalmente nos ossos longos e 
maxilares.  

C) A lesão é causada pela excessiva produção de hormônio 
paratireoideano devido a um único (80-85%) ou múltiplos 
adenomas de paratireóide, hiperplasia primária difusa da 
glândula ou carcinoma de paratireóide (menos de 1%). 

D) As alterações do esqueleto são devidas ao excesso de 
hormônio paratireóide e conseqüente reabsorção 
osteoclástica associada à hipercalcemia.  

E) São massas circunscritas de tecido caracterizadas pela 
presença de numerosas células gigantes osteoclásticas, 
geralmente dispostas em grupos e separadas por um 
tecido fibroso ricamente vascularizado, com zonas de 
formação óssea. 

 
 
 
 
Tumor odontogênico que apresenta predileção pelo sexo 
feminino, freqüentemente encontrado na porção anterior dos 
maxilares, assintomático na maioria dos casos, apresentando-
se no exame radiográfico como uma área radiotransparente 
circunscrita, que envolve a coroa de um dente incluso, muitas 
vezes um canino. Diante desses dados, qual alternativa 
apresenta, com maior probabilidade, essa patologia? 
 
A) Ameloblastoma do tipo unicístico. 
B) Tumor de Pindborg. 
C) Tumor odontogênico adenomatóide. 
D) Cisto dentígero. 
E) Tumor odontogênico cístico calcificante. 
 
 
 
 
A presença de áreas desprovidas de papilas filiformes no dorso 
da língua, é característica de: 
 
A) língua pilosa negra. 
B) glossite migratória benigna. 
C) angioma cavernoso. 
D) língua fissurada. 
E) macroglossia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Para o mapeamento de metástase linfonodal à distância 
(pesquisa de linfonodo sentinela), o exame de primeira escolha 
mais preciso é: 
 
A) Tomografia por emissão de positrons (PET). 
B) Tomografia Computadorizada . 
C) Ressonância Nuclear Magnética. 
D) Cintilografia. 
E) Tomografia Computadorizada Helicoidal. 
 
 
 
 
A citologia esfoliativa constitui um exame complementar 
importante para as infecções da cavidade oral. Assinale a 
alternativa incorreta quanto às principais lesões que indicam a 
realização deste exame: 
 
A) Lesões ulceradas. 
B) Pênfigo vulgar. 
C) Candidíase. 
D) Lesões herpéticas. 
E) Neurofibromatose. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta sobre a indicação da punção 
por agulha fina (PAAF): 
 
A) Neoplasias de glândulas salivares. 
B) Lesões císticas. 
C) Lesões leucoplásicas. 
D) Metástases linfonodais. 
E) Neoplasias sólidas de tecidos moles. 
 
 
 
 
Sobre a hepatite B, é correto afirmar que: 
 
A) o risco de infecção ocupacional é o mesmo para os 

profissionais clínicos e os de especialidades cirúrgicas. 
B) a transmissão do vírus, por meio de aerossóis e superfícies 

contaminadas, tem mostrado relevância epidemiológica. 
C) apresenta período de incubação de 40 a 180 dias, sendo 

alta sua morbidade e baixo o risco de se tornar uma 
infecção crônica. 

D) o sangue é a fonte principal de infecção, podendo-se 
desprezar a saliva e o fluido gengival por não haver 
comprovação desses fluidos como responsáveis pela 
transmissão do HBV. 

E) a vacina é a principal forma de evitar o contágio, 
juntamente com informação adequada a respeito das vias 
de transmissão do HBV. 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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Sobre a utilização do raio-X odontológico, é correto afirmar 
que: 
 
A) a equipe deve manter-se à distância de, pelo menos, 1 m 

do cabeçote e do paciente. 
B) o equipamento de radiografia extra-oral deve ser instalado 

em sala específica, atendendo aos mesmos requisitos da 
radiografia intra-oral. 

C) deve haver uma vestimenta plumbífera que garanta a 
proteção do tronco dos pacientes, incluindo tireóide e 
gônadas, com pelo menos o equivalente a 0,25 mm de 
chumbo. 

D) os equipamentos de raios-X para uso odontológico não 
necessitam de certificação da blindagem do cabeçote 
quanto à radiação de fuga. 

E) o controle rigoroso do tempo de exposição não é 
necessário, pois não tem associação com doses de 
radiação acima dos limites de tolerância estabelecidos. 

 
 
 
 
 
Observe as afirmativas a seguir, em relação aos efeitos 
biológicos das radiações ionizantes: 
 
1. Os efeitos biológicos podem ser classificados em efeitos 

estocásticos e efeitos não estocásticos. 
2. Os efeitos estocásticos ou probabilísticos não são 

detectados no momento da exposição e podem se 
manifestar muito tempo após a exposição. 

3. Os efeitos estocásticos são responsáveis pelos danos 
genéticos e pelas neoplasias. 

4. Nos efeitos não estocásticos a gravidade dos danos está 
diretamente relacionada com a dose de radiação recebida, 
existindo um limiar de dose mínima para sua 
manifestação e dano. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1, apenas. 
B) 2, apenas.  
C) 1 e 2, apenas.  
D) 1, 2 e 3, apenas.  
E) 1, 2, 3 e 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Paciente 58 anos, masculino, leucoderma, procurou auxílio 
odontológico com queixa de episódios de lesões tipo “aftas” e 
lesão avermelhada no pênis e membros inferiores. Tratava-se 
de uma condição mucocutânea ulcerativa bolhosa, auto-imune, 
que em cerca de 50% dos casos apresenta etiologia 
desconhecida, entretanto, em alguns pacientes, há história de 
infecção por Herpes simples, Mycoplasma pneumoniae ou 
Streptococcus sp. Com base nesta descrição, a patologia mais 
provável seria: 
 
A) Síndrome de Peutz-Jeghers. 
B) Eritema Multiforme. 
C) Doença de Crohn. 
D) Síndrome de Marshall’s (PFAPA - periodic fever, 

aphthous stomatitis, pharyngitis, cervical adenitis). 
E) Febre do Vale. 
 
 
 
 
Paciente do sexo masculino, 73 anos, queixando-se de não 
conseguir alimentar-se devido a presença de úlceras dolorosas 
espalhadas por toda cavidade bucal e faringe, com persistência 
de 15 dias. O paciente relatou que antes do aparecimento das 
úlceras surgiam “bolhas” que se romperam expondo uma 
região dolorosa. O exame físico intrabucal revelou a presença 
de múltiplas erosões e úlceras extensas de halo eritematoso 
distribuídas por toda mucosa jugal, língua, palato, rebordo e 
face interna dos lábios. Ao exame clínico, o paciente 
apresentou sinal de Nikolsky positivo. Diante do quadro 
clínico apresentado, qual o provável diagnóstico? 
 
A) Líquen Plano. 
B) Úlcera aftosa recorrente. 
C) Pênfigo vulgar. 
D) Penfigóide. 
E) Gengivo-estoamtite herpética. 
 
 
 
 
Paciente feminina com Síndrome de Sjögren encaminhada 
para reabilitação protética apresentava ressecamento da face, 
olhos, lábios e toda a mucosa bucal. Queixava-se de 
dificuldade para falar, mastigar e engolir. Assinale a 
alternativa incorreta a respeito das manifestações bucais da 
Síndrome de Sjögren: 
 
A) Xerostomia. 
B) Tumefação difusa e irregular das glândulas salivares 

maiores. 
C) Atrofia de papilas linguais. 
D) Perda de elementos dentários. 
E) Mucosite. 
 
 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27
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De acordo com a literatura, os tumores originados a partir das 
glândulas salivares são provavelmente os mais complexos das 
neoplasias humanas, haja vista o seu amplo espectro 
histológico. Epidemiologicamente, o tumor mais prevalente 
das glândulas salivares é: 
 
A) Tumor de Wartin. 
B) Adenoma Pleomórfico. 
C) Cistoadenoma papilífero linfomatoso. 
D) Carcinoma mucoepidermóide. 
E) Carcinoma de células acinares. 
 
 
 
 
É uma lesão radiolúcida: 
 
A) mieloma múltiplo. 
B) esclerose idiopática. 
C) exostose. 
D) pseudocisto do seio maxilar. 
E) odontoma. 
 
 
 
 
Paciente de 15 anos procura serviço de odontologia com 
queixa de “mancha branca na gengiva”. Ao exame físico 
intrabucal o profissional percebeu uma placa branca, 
assintomática, difusa, corrugada, espessa e simétrica, afetando 
principalmente a mucosa jugal bilateralmente. Como já 
apresentou esta lesão no ano passado, foi realizado uma 
biópsia e o laudo do exame histopatológico descreveu uma 
hiperqueratose, espongiose, acantose e extensa vacuolização 
citoplasmática dos ceratinócitos suprabasais. Um importante 
achado nesta patologia é a condensação eosinofílica 
perinuclear das células do trato espinhoso. Diante dos aspectos 
clínicos e histopatológicos, assinale a alternativa que contém o 
correto diagnóstico: 
 
A) Hemangioma cavernoso. 
B) Leucoplasia difusa. 
C) Candidíase. 
D) Nevo branco esponjoso. 
E) Líquen plano. 
 
 
 
A Síndrome de Cushing pode ser causada pela administração 
prolongada do seguinte medicamento: 
 
A) antibiótico; 
B) anti-depressivo; 
C) corticóide sistêmico; 
D) ansiolítico; 
E) anti-hipertensivo. 

 
 
 
 
Em pacientes que necessitam de antibioticoterapia profilática 
em cirurgia oral menor, a medicação deve ser: 
 
A) Preferencialmente penicilina, iniciada no pré-operatório. 
B) Preferencialmente penicilina, iniciada no pós-operatório. 
C) Cefalosporina, nos casos de pacientes com alergia 

comprovada a penicilina. 
D) Metronidazol, adminstrado por via parenteral. 
E) Preferencialmente clindamicina, iniciada no pós-

operatório. 
 
 
 
 
Paciente do sexo feminino, 30 anos de idade, queixa-se de 
mal-estar, febre e dor intensa e espontânea na face. O exame 
clínico demonstra aumento de volume sensível à palpação na 
região apical do dente 25 e lifoadenite satélite. Feito o 
diagnóstico de abscesso periapical agudo e sabendo-se que a 
paciente é alérgica à penicilina, a escolha medicamentosa recai 
em: 
 
A) Clavulanato de potássio ou ampicilina. 
B) Clindamicina ou amoxacilina. 
C) Clavulanato de potássio ou amoxacilina. 
D) Eritromicina ou ampicilina. 
E) Eritromicina ou clindamicina. 
 
 
 
 
A utilização da cisplatina no tratamento do câncer pode causar 
a seguinte alteração gengival: 
 
A) necrose. 
B) retração. 
C) hipertonia. 
D) pigmentação. 
E) bolsa periodontal. 
 

 
 
 
Os cuidados gerais relativos ao paciente submetido ao 
transplante de medula óssea (TMO) incluem avaliações 
odontológicas rotineiras, as quais devem estar inseridas em um 
contexto multiprofissional. São manifestações orais mais 
freqüentes de pacientes pós-transplantados com Doenças do 
Enxerto versus Hospedeiro todas as abaixo,  exceto: 
 

A) mucosite. 
B) múltiplas mucoleces de glândulas salivares menores. 
C) hipo e hiperpigmentação perioral. 
D) lesões liquenóides. 
E) hiperplasia fibrosa. 
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Muitas complicações orais podem ser observadas em pacientes 
que receberam radioterapia no tratamento do câncer bucal. O 
Cirurgião-dentista deve estar familiarizado com os protocolos 
disponíveis para o manejo destes pacientes, prevenindo suas 
futuras complicações e deterioração bucal. Assine, é incorreto 
afirmar: 
 

A) O tratamento do doente com câncer bucal envolve uma 
equipe interdisciplinar que deve trabalhar integrada 
objetivando eliminação da doença com manutenção da 
qualidade de vida do paciente. 

B) Fazem parte dessa equipe de profissionais: cirurgiões-
dentistas, médicos (cirurgiões de cabeça e pescoço, 
cirurgiões plásticos, oncologistas, radioterapeutas), 
enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, 
assistentes sociais, sem destacar nenhuma dessas figuras - 
todas, em suas áreas de competência, trabalham e 
cooperam no atendimento ao paciente. 

C) Entre as conseqüências freqüentes da irradiação dos 
doentes estão aquelas associadas à cavidade bucal tais 
como xerostomia, mucosite, cárie de irradiação, disfagia, 
osteorradiomielite e ardência. 

D) A radioterapia (RDT) é um método bem estabelecido que 
tem como filosofia a erradicação de células tumorais e 
preservação dos tecidos normais incluídos no campo de 
irradiação, Os tecidos subjacentes ao campo de irradiação 
não sofrem ação da RDT. 

E) As doses na região de cabeça e pescoço são muito altas e 
podem chegar até 8.000cGy causando diversos efeitos 
tóxicos aos tecidos normais, que podem ser classificados 
em agudos e tardios. 

 
 
 
Sobre os segmentos que integram obrigatoriamente o 
Conselho de Saúde, avalie os itens a seguir: 
 
1. Prestadores de Serviços. 
2. Governo. 
3. Profissionais. 
4. Organizações comunitárias, religiosas e não religiosas. 
5. Usuários. 
6. Movimentos e entidades de consumidores. 
 
Está(ão) correto(s): 
 
A) 3, 4 e 6. 
B) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
C) 5. 
D) 2, 4 e 6. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
São vários os problemas relacionados aos Recursos Humanos 
no SUS: formação, contrato de trabalho, condições de 
trabalho, salário, compromisso social e humanização do 
atendimento. Em relação à política de recursos humanos na 
área da saúde podemos afirmar que: 
 
A) é formalizada e executada apenas pela direção nacional do 

SUS. 
B) tem como objetivo valorizar a dedicação exclusiva aos 

serviços do SUS. 
C) organiza um sistema de formação de recursos humanos 

em nível universitário. 
D) possui normas específicas que independem do sistema 

educacional. 
E) tem nos serviços privados de saúde campos de prática 

para pesquisa. 
 
 
 
 
O repasse de recursos do Fundo Nacional de Saúde para o 
Fundo Municipal de Saúde, para pagamento de procedimentos 
e ações de Atenção Básica à Saúde, para os municípios 
habilitados em qualquer modalidade de gestão estabelecida 
pela NOB – SUS 01/96, é feito com a seguinte base: 
 
A) multiplicação de um valor per capta nacional pela 

população do município. 
B) quantidade de procedimentos realizados por unidade de 

Atenção Básica Municipal. 
C) parâmetros de cobertura assistencial à população em geral 

do município. 
D) análise das necessidades de expansão do PSF do 

município. 
E) estudo de programação assistencial desenvolvido 

anualmente pelos municípios. 
 
 
 
 
 
O Programa de Saúde da Família tem como objetivos os 
abaixo relacionados, exceto: 
 
A) Organizar a Atenção Básica. 
B) Promover a reorientação das práticas e ações de saúde de 

forma integral e contínua. 
C) Prestar ações de média e alta complexidades. 
D) Aproximar a assistência da família. 
E) Melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. 
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