
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 4 (quatro) horas de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta com tubo transparente; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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A CASA VIAJA NO TEMPO 
 
 Volto, como antigamente, a esta grande casa amiga, na noite de domingo. Recuso, com o mesmo sorriso, a 
batida que o dono da casa me oferece, e tôo a mesma cachacinha de sempre. O dono da casa é o mesmo, a cachaça é a 
mesma, a casa, eu... E tantas vezes vim aqui que não tomo consciência das coisas que mudaram. 
 Sento-me, por acaso, ao lado de uma jovem senhora, amiga da família, e a conversa é tranqüila e morna. Mas 
de repente, a propósito de alguma coisa, ela diz que se lembra de mim há muito tempo. “Você vinha às vezes jantar, 
sempre assim, de paletó e sem gravata. Sentava calado, com a cara meio triste, um ar sério. Eu me lembro muito bem. 
Eu tinha seis anos...” 
 Seis anos! Certamente não me lembro dessa menina de seis anos; a casa sempre esteve cheia de meninas e 
mocinhas, há pessoas que eu conheço de muitos domingos através de muitos anos, e das quais nem sequer sei o nome. 
Pessoas que para ________ ________ parte desta casa e desses domingos, visitando esta casa. A primeira recordação 
que tenho dessa jovem é de uma adolescente que às vezes dançava no jardim. Era certamente linda; mas não creio que 
tivéssemos trocado, através dos anos, mais de duas ou três frases ocasionais. Sempre tive a vaga impressão de que, por 
algum motivo imponderável, ela não simpatizava comigo. Só agora ________ ________ conta de que ________ 
________ crescer, terei sido uma distraída testemunha de seus flertes, seu namoro; lembro-me de seu noivado, lembro-
me quando se casou, seu que hoje, ainda tão moça, tem dois filhos – e a maternidade veio definir melhor sua radiosa 
beleza juvenil. 
 Inutilmente procuro reconstituir a menina de seis anos que me olhava na mesa, e me achava triste. E não faço a 
menor idéia do que ela soube ou viu a meu respeito durante esses inumeráveis domingos. Certamente fui sempre, para 
ela, uma figura constante, mas vaga – um senhor feio e quieto, que ela se acostumou a ver distraidamente de vez em 
quando – às vezes com um ano ou mais de intervalo, que viaja e reaparece com a mesma cara e o mesmo jeito. Tomo 
consciência de que é a primeira vez que conversamos os dois, ao fim de tantos anos de vagos “boa-noite” e “como vai?” 
mas nossa conversa tranqüila e trivial me emociona de repente quando ela diz: “eu tinha seis anos...” 
 Penso em tudo o que vivi nestes anos – tanta coisa tão imensa que veio e foi – e penso na casa, no dono da 
casa, na família, na gente que passou por aqui. A casa não é mais a mesma, a casa não é mais a casa, é um grande navio 
que vai singrando o tempo, que vai embarcando e desembarcando gente no porto de cada domingo: dentro em pouco 
outra menina de seis anos, filha dessa menina, estará sentada na mesma sala, sob a mesma lâmpada, e com seus dois 
olhinhos pretos verá o mesmo senhor calado, de cara triste – o mesmo senhor que numa noite de domingo, sem o saber, 
se despedirá para sempre e irá para o remoto país onde encontrará outras sombras queridas ou indiferentes que aqui 
viveram também suas noites de domingo – e que não voltaram mais. 
 

(RUBEM BRAGA. Quadrante. Editora do Autor, Rio de Janeiro, 1962, p. 99/100.) 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do terceiro parágrafo quanto ao emprego dos 
pronomes oblíquos: 
a) mim fazem – me dou – a vi. 
b) nós fazem – me dou – lhe vi. 
c) fazer-me – dou me – vi-lhe. 
d) se fazem – dou-lhe – a vi. 
 
02 - A idéia central que no texto aparece diz respeito a: 
a) a permanência das coisas. 
b) o passar do tempo que não pode ser detido. 
c) a constância dos acontecimentos. 
d) o aspecto inalterável das coisas. 
 
03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação das palavras do texto: 
I - As palavras família e distraída pertencem à mesma regra de acentuação. 
II - As palavras você e através são acentuadas porque são oxítonas terminadas em e (s). 
III - As palavras propósito e lâmpada são proparoxítonas. 
Quais alternativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
04 - Em “Que viaja e reaparece com a mesma cara e o mesmo jeito.” (4º parágrafo) os elementos coesivos 
sublinhados estabelecem relações de: 
a) concessão e oposição. 
b) finalidade e explicação. 
c) causa e adição. 
d) conformidade e conseqüência. 
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05 - Analise as afirmativas sobre o significado das palavras do texto. Assinale (V) se forem verdadeiras e (F) se 
falsas. 
(   ) O vocábulo “singrando” (5º parágrafo) tem como sinônimos percorrer e navegar. 
(   ) vez – (substantivo) e vês (verbo ver) são palavras homônimas homófonas. 
(   ) O vocábulo “reaparece” (4º parágrafo) tem como antônimo –“aparece”. 
(   ) moça (mulher jovem) e mossa (entalho, abalo) são palavras parônimas. 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo: 
a) V - V - F - F.   c) F - F - V - V. 
b) F - V - V - F.   d) V - F - F - V. 
 
06 - Em “– um senhor feito e quieto, que ela se acostumou a ver distraidamente de vez em quando –” (4º 
parágrafo). O travessão duplo utilizados na frase acima assinalam no texto: 
a) Um segmento de sentido explicativo. 
b) A síntese do que vinha dizendo. 
c) O valor significativo da citação do resto do contexto. 
d) Inflexões de natureza emocional. 
 
07 - Luana possui um reservatório em formato de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 2 m, 3 m e 1,5 
m. Estando o reservatório vazio, considere a primeira hipótese verdadeira para resolver o que se pede na 
segunda: 
•1º - Se Luana abrir 4 das 5 torneiras existentes, o volume de água no reservatório atinge 40% de sua capacidade 

total em 2 horas. 
•2º - Caso Luana abra as 5 torneiras existentes por um período de 20 minutos, o volume de água no reservatório 

será de: 
a) 650 litros.   c) 900 litros. 
b) 750 litros.   d) 1.100 litros. 
 
08 - Num grupo de 19 garotas, 13 delas usam batom, 11 usam esmalte e 1 não usa esmalte nem batom. O número 
de garotas desse grupo que usa ao mesmo tempo, batom e esmalte é: 
a) 3.    c) 5. 
b) 4.    d) 6. 
 
09 - Jander aplicou um capital de R$ 1.500,00 à taxa de juros simples de 15% a.a., retirando, ao final do período 
de aplicação, um montante de R$ 1.650,00. O período de aplicação desse capital corresponde a: 
a) 10 meses.   c) 8 meses. 
b) 9 meses.   d) 6 meses. 
 
10 - Madalena comprou duas calças e três blusas por R$ 195,00. Sabe-se que as blusas custaram 50% a mais que 
as calças. O valor de cada calça é: 
a) R$ 20,00.   c) R$ 35,00. 
b) R$ 30,00.   d) R$ 45,00. 
 
11 - Além da madeira, que outro produto era extraído na região no início da colonização de Maripá? 
a) Erva Mate. 
b) Ervas Medicinais. 
c) Frutas Exóticas. 
d) Todas as alternativas acima respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
12 - Em Maripá, o chamado “ciclo da menta” ocorreu: 
a) No final da década de 1.960.  c) No início da década de 1.960. 
b) No final da década de 1.970.  d) No início da década de 1.970. 
 
13 - O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quarta-feira, dia 15/06, pela: 
a) Liberalização da maconha para uso medicinal e das passeatas pela liberação da maconha. 
b) Liberalização das passeatas pela liberação da maconha. 
c) Liberalização do uso da maconha. 
d) Proibição das passeatas pela liberação da maconha. 
 
14 - Que ex-jogador de futebol foi preso na madrugada do dia 16/06 em um hotel, em São Paulo, devido a uma 
condenação pelo homicídio culposo de 3 pessoas em um acidente de trânsito? 
a) Adriano, o “Imperador”. 
b) Beto, “Fuscão”. 
c) Dario, o “Peito de Aço”. 
d) Edmundo, o “Animal”. 



 4

15 - Sobre o seio maxilar, assinale a alternativa incorreta: 
a) Situa-se no corpo do osso maxilar. 
b) O teto do seio maxilar é o assoalho da órbita. 
c) O volume do seio é de aproximadamente 15 cc. 
d) São revestidos por epitélio respiratório, ou seja, um epitélio cilíndrico, estratificado, ciliado e muco-secretor. 
 
16 - Algumas complicações decorrentes de extrações dentárias de dentes posteriores superiores envolve a 
introdução de raízes ou dentes para o seio maxilar. Se não houver possibilidade de recuperar o fragmento e/ou 
dente pelo acesso cirúrgico da extração, deve-se optar pelo acesso de Caldwell-Luc. Qual tipo de incisão pode ser 
usada para realização desse acesso onde pode não se ter a previsão de osso íntegro para a sutura? 
a) Wassmund. 
b) Stillmam modificada. 
c) Incisão intrasulcular. 
d) Todas estão corretas. 
 
17 - Sobre os meios de aplicação de flúor (tópico e sistêmico), assinale a alternativa incorreta: 
a) A associação de métodos é indicada, ou seja, o individuo deve ter contato com o flúor de forma coletiva e individual, 
como por exemplo, na água fluoretada e no creme dental). 
b) Jamais deve-se associar dois métodos sistêmicos (água de abastecimento e sal de cozinha, por exemplo). 
c) O uso de métodos tópicos (bochechos, géis ou vernizes) em conjunto com o uso regular de dentifrício fluoretado tem 
pouco efeito adicional na redução de cáries. 
d) Todas estão corretas. 
 
18 - Sobre a fluoretação da água de abastecimento, qual é o valor máximo permitido de fluoreto nas águas de 
abastecimento brasileiras? 
a) 0,7 ppm.    c) 1,5 ppm. 
b) 0,8 ppm.    d) 2,0 ppm. 
 
19 - Sobre a lesão inicial de cárie, ou lesão de mancha branca, assinale a alternativa correta: 
a) Depois de instalada a lesão branca precoce, mesmo em superfícies lisas de esmalte, não é possível mais intervir de 
forma que ela regrida. 
b) Nas faces proximais, essa lesão branca precoce pode ser identificada radiograficamente. 
c) A cicatriz da lesão branca ocorre quando ultraestruturalmente sua capa superficial se enriquece com a presença de 
minerais mais solúveis, como os fluoretos, e o resultado pode chegar a paralisação do processo carioso. 
d) Todas estão corretas. 
 
20 - São características de uma lesão de uma cárie inativa, exceto: 
a) Possui coloração pigmentada escura. 
b) Possui sensação dolorosa ao frio, doce e ácido. 
c) Possui progressão lenta e intermitente. 
d) Consistência superficial dura. 
 
21 - Qual o nome dada a essa impacção de um terceiro molar inferior? 

 fonte: atlas of minor oral surgery, (David McGowan) 6th Ed 
a) Vertical. 
b) Direita. 
c) Horizontal. 
d) Transversa. 
 
22 - Quais são as duas técnicas radiográficas intrabucais periapicais? 
a) Bite-wing e bissetriz. 
b) Clarck e paralelismo. 
c) Bissetriz e paralelismo. 
d) Clarck e bite-wing. 
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23 - Qual estrutura anatômica está indicada pela seta na seguinte radiografia? fonte: Oral 

radiology, principles and interpretation, White & Pharoah, 5th edition,  
a) Sutura intermaxilar. 
b) Forame incisive. 
c) Espinha nasal anterior. 
d) Sutura interincisivos. 
 
24 - Conhecendo a anatomia bucal e sua respectiva aparência em exames radiográficos, qual estrutura 
anatômica está indicada pela seta na seguinte radiografia?  fonte: Oral radiology, principles and interpretation, 
White & Pharoah, 5th edition,  
a) Sutura intermaxilar. 
b) Forame incisivo. 
c) Espinha nasal anterior. 
d) Sutura interincisivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 - Sobre os compômeros, assinale a alternativa correta: 
a) Sua presa é menos sensível à umidade. 
b) É usado com um liquido à base de monômeros poliácidos com água no lugar do ácido poliacrílico. 
c) A composição química das partículas de vidro são basicamente cimento de fluoroaluminio silicato. 
d) Possui um tempo de trabalho aumentado quando comparado aos cimentos de ionômeros de vidro convencionais. 
 
26 - Sobre a composição química do cimento de ionômero de vidro convencional, assinale a alternativa correta: 
a) No liquido dos cimentos de ionômero de vidro atuais, o ácido se apresenta na forma de um copolímero com ácido 
itacônico, maleico ou tricarboxílico. 
b) Os ácidos presentes no liquido do cimento de ionômero de vidro possuem a função aumentar a viscosidade do 
líquido, e assim, tornar mais fácil o processo de geleificação do cimento. 
c) O ácido tártarico, também adicionado na composição, tem a função de aumentar o tempo de trabalho do cimento de 
ionômero de vidro. 
d) Todas estão corretas. 
 
27 - Sobre a técnica restauradora atraumática, assinale a alternativa correta: 
a) O material de eleição para o selamento da cavidade é o cimento de ionômero de vidro, devido a sua propriedade de 
adesão química ao dente e liberação de flúor. 
b) A cárie é removida com instrumentais manuais, como cureta de dentina. 
c) Esta técnica pode dispensar o uso de anestesia. 
d) O cimento de ionômero de vidro a ser colocado na cavidade deve possuir baixa viscosidade, para que consiga 
preencher a cavidade corretamente. 
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O cirurgião-dentista deve estar preparado para atender emergências endodônticas em saúde pública, onde 
deverá ser feito a abertura coronária e a limpeza dos canais radiculares, e, posteriormente, encaminhamento do 
paciente para o tratamento endodôntico. Para isso, é necessário que o clínico conheça a morfologia e a anatomia 
de todos os dentes, assim como dos canais radiculares. Sabendo disso, responda às questões 28 e 29. 
 
28 - Em qual dente comumente é encontrado um quarto canal? 
a) Primeiro molar inferior. 
b) Segundo pré-molar inferior. 
c) Primeiro molar superior. 
d) Segundo molar superior. 
 
29 - Onde o quarto canal é comumente encontrado? 
a) Na raiz mesio-vestibular do primeiro molar inferior. 
b) Na raiz mesio-vestibular do primeiro molar superior. 
c) Na raiz palatina do primeiro molar superior. 
d) Na raiz principal do segundo pré-molar inferior. 
 
30 - Como é feito o acesso à camara pulpar de um incisivo central superior: 
a) Abaixo do cíngulo, na direção do longo eixo do dente. 
b) Coronalmente ao cíngulo, na direção do longo eixo do dente. 
c) É feito usando uma broca em baixa rotação, com refrigeração abundante. 
d) Todas estão corretas. 
 
 




