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CARGO: ODONTÓLOGO 
 
Texto I para as questões de 01 a 05. 

 
O português.com 

 

A comunicação expressa das salas de bate-papo e dos blogs está mexendo com o idioma 

em casa e nas escolas. Isso é bom? 
 

A vida linguística do futuro está por um fio? Há quem suspeite que sim e culpe o pragmatismo dos usuários 
da Internet por sua agonia. Na ânsia de se comunicarem num curto espaço de tempo, eles abreviam palavras ao 
limite do irreconhecível, traduzem sentimentos por ícones e renunciam às mais elementares regras da gramática. 
O resultado dessa anarquia comunicativa divide opiniões. Linguista respeitado, o inglês David Crystal, autor do 
livro A Linguagem e a Internet, chama esses defensores da sintaxe de alarmistas e não prevê um futuro 
desastroso para a gramática por causa da rede. Lembra que a invenção do telefone provocou a mesma 
desconfiança dos estudiosos, preocupados com o risco de uma afasia epidêmica entre os usuários. Por 
incorporarem uma linguagem cheia de “hã, hã” e “alôs”, eles corriam o risco de perder a capacidade de expressão 
e a sociabilidade. Não foi o que ocorreu, lembra Crystal. Ele faz uma previsão otimista: o jargão dos chats (salas 
de bate-papo) e dos blogs (diários que se tornam públicos) pode estimular outras formas de literatura e 
desenvolver o autoconhecimento do jovem, como percebeu ao analisar o conteúdo de blogs ingleses. 

O outro lado da história é contado por psiquiatras. Pais de adolescentes com distúrbios de linguagem estão 
levando os filhos ao consultório e recebendo um diagnóstico, no mínimo, preocupante: suspeita-se de uma onda 
de “dislexia discursiva”. O jovem, que até então não apresentava nenhum problema na escola, começa a ter uma 
avaliação catastrófica dos professores. Perde a capacidade de entender o que lê fora do ambiente da rede. Sem 
entender, não tem condições de julgar, e sem posição crítica fica incapacitado de reflexões profundas sobre a 
realidade que o cerca. Os pais imaginam que o filho está mentalmente perturbado ou tomando drogas, mas ele 
apenas renunciou a seu potencial expressivo para adotar a linguagem estereotipada da Internet. Adolescentes 
viraram suas vítimas preferenciais. 

Os jovens erguem uma barreira contra seus pais, que não compreendem uma só palavra das mensagens 
trocadas com os coleguinhas, mas ficam igualmente isolados, incapacitados de escrever segundo os códigos 
linguísticos formais. O alerta é do médico e neurocientista paulista Cláudio Guimarães dos Santos. “Essa 
simplificação da linguagem pelos adolescentes não pode ser entendida como alternativa, porque esse código 
acaba tomando o lugar da escritura convencional”, analisa. “Ninguém escreve um tratado de física com carinhas e 
usar o código da rede sem dominar o formal gera erros de percepção.” O psiquiatra refere-se aos ícones 
conhecidos como emoticon, que os internautas usam no correio eletrônico e em seus weblogs para comunicar 
aos interlocutores que estão tristes, alegres, entediados, eufóricos ou simplesmente indiferentes. 

Os traços sintéticos dessas “carinhas” e a linguagem telegráfica dos blogueiros não são recursos meramente 
funcionais, adverte o médico. Eles revelam que esses jovens consideram supérflua a escritura formal. “Ao 
contrário da fala, a comunicação escrita exige aprendizado e ninguém aprende se não tiver interesse genuíno, o 
que leva o adolescente a optar pelo código anárquico da rede.” O professor de língua portuguesa David Fazzolari, 
do Colégio Nossa Senhora das Graças, em São Paulo, discorda, argumentando que a curta existência da Internet 
não justifica previsões pessimistas. A linguagem usada nas salas de bate-papo e nos blogs, diz, é um simulacro da 
comunicação oral, dinâmica por natureza. 

“As abreviações, os signos visuais e a ausência de acentuação representam apenas um jeito de se adaptar 
ao teclado”, observa o professor. Ele não acredita que a norma culta será contaminada pela simplificação. “Os 
adolescentes sabem que ela deve ficar restrita ao ambiente da rede e não tenho notado um empobrecimento nos 
textos dos alunos por conta da adoção do código da Internet.” Mas as redações poderiam ser melhores se a 
leitura fosse um hábito familiar, admite. (...) 

Educadores não identificam perigo nessa linguagem eletrônica. “Costumamos ver com desconfiança aquilo 
que foge ao nosso controle, mas não acho que a rede empobrece a língua”, afirma a orientadora pedagógica 
Elione Andrade Câmara. Com ela concorda David Crystal, que costuma rir quando alguém diz que a nova 
tecnologia está sufocando a gramática e matando a cultura: “Sinceramente, acho até que a literatura possa ficar 
mais rica ao incorporar expressões de blogueiros do meio rural, produzindo outros gêneros e abrindo uma 
dimensão diversa para a escrita”. Assim seja. 

(Ana Paula Franzoia e Antônio Gonçalves Filho – http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT384160-1664,00.html – com adaptações) 
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01 
O tema do texto I é(são)  
A) a influência do internetês na modalidade escrita da linguagem. 
B) os benefícios do internetês no cotidiano escolar dos adolescentes. 
C) a dificuldade de aprendizagem da variedade padrão do português. 
D) os distúrbios de linguagem causados pelo internetês em adolescentes. 
E) as divergências entre especialistas sobre a influência do internetês no idioma. 
 

02 
Assinale o trecho do texto I que NÃO apresenta uma opinião. 
A) “Ele faz uma previsão otimista: o jargão dos chats (salas de bate-papo) e dos blogs (diários que se tornam 

públicos) pode estimular outras formas de literatura...” (1º§) 
B) “Sinceramente, acho até que a literatura possa ficar mais rica ao incorporar expressões de blogueiros do meio 

rural, produzindo outros gêneros e abrindo uma dimensão diversa para a escrita.” (6º§) 
C) “‘Costumamos ver com desconfiança aquilo que foge ao nosso controle, mas não acho que a rede empobrece 

a língua’, afirma a orientadora pedagógica Elione Andrade Câmara.” (6º§) 
D) “O psiquiatra refere-se aos ícones conhecidos como emoticon, que os internautas usam no correio eletrônico e 

em seus weblogs para comunicar aos interlocutores que estão tristes, alegres, entediados, eufóricos ou 
simplesmente indiferentes.” (3º§) 

E) “Ele não acredita que a norma culta será contaminada pela simplificação. ‘Os adolescentes sabem que ela 
deve ficar restrita ao ambiente da rede e não tenho notado um empobrecimento nos textos dos alunos por 
conta da adoção do código da Internet.’” (5º§) 

 

03 
Com base no texto I, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os termos “blogueiros” e “internetês” são neologismos. 
(     ) A tipologia textual predominante no texto é a injuntiva. 
(     ) A maior ocorrência do uso das aspas no texto é para marcar citação. 
(     ) Os autores iniciam o texto com um questionamento a fim de estabelecer uma relação intertextual. 
(     ) Na última frase do 5º§, o “mas” poderia ser substituído pelo “portanto” sem prejuízo de sentido. 
(     ) Ao finalizar o texto com “Assim seja.”, podemos inferir que os autores desejam que o uso do internetês não 

“empobreça” o idioma e que as previsões de David Crystal se concretizem. 
A sequência está correta em 
A) V, F, V, F, V, F B) F, F, V, V, V, F C) V, F, V, F, F, V D) F, V, F, V, F, V E) V, F, F, V, V, V 
 

04 
No período “Ao contrário da fala, a comunicação escrita exige aprendizado e ninguém aprende se não tiver 
interesse genuíno, o que leva o adolescente a optar pelo código anárquico da rede.” (4º§), os termos grifados, 
significam, no texto I, respectivamente, 
A) impróprio – confuso.      D) impuro – misturado. 
B) verdadeiro – caótico.      E) autêntico – ordenado. 
C) natural – organizado. 
 

05 
Assinale o trecho do texto I que NÃO apresenta palavras ou expressões em linguagem conotativa. 
A) “Com ela concorda David Crystal, que costuma rir quando alguém diz que a nova tecnologia está sufocando a 

gramática e matando a cultura...” (6º§) 
B) “Por incorporarem uma linguagem cheia de ‘hã, hã’ e ‘alôs’, eles corriam o risco de perder a capacidade de 

expressão e a sociabilidade. Não foi o que ocorreu, lembra Crystal.” (1º§) 
C) “Pais de adolescentes com distúrbios de linguagem estão levando os filhos ao consultório e recebendo um 

diagnóstico, no mínimo, preocupante: suspeita-se de uma onda de ‘dislexia discursiva.’” (2º§) 
D) “‘As abreviações, os signos visuais e a ausência de acentuação representam apenas um jeito de se adaptar ao 

teclado’, observa o professor. Ele não acredita que a norma culta será contaminada pela simplificação.” (5º§) 
E) “Os jovens erguem uma barreira contra seus pais, que não compreendem uma só palavra das mensagens 

trocadas com os coleguinhas, mas ficam igualmente isolados, incapacitados de escrever segundo os códigos 
linguísticos formais.” (3º§) 
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Texto II para as questões 06 e 07. 
 

ha coisas q qro t dizr e nao consigo.... 
certas coisas nao c diz... 
certas coisas nao c faz... 

certas coisas soh c sent.... 
certas coisas nao c sent.... 

ha coisas q qr me perguntar... 
ha perguntas q qro respondr... 

ha momentos q qro relembrar... 
ha momentos q qro esquec... 

ha coisas q desejamos tr.... 
ha receios q receamos em falar... 

ha verdades q qremos esconder... 
ha mentiras q qremos nos contar... 

ha desejos q qremos sufoca... 
ha vozes q qremos ouvi... 
ha toqs q qremos senti... 

ha beijos q sonhamos em dar... 
ha sonhos q queremos viver... 

ha pesadelos q sonhamos esquecer.... 
ha sentidos q qremos despertar... 
ha pessoas q qremos envolver... 

(Camila Galvão – 2007/http://www.webartigos.com/artigos/internetes-praticidade-na-linguagem-virtual/60031/) 

06 
Sobre o texto II, é correto afirmar que  
A) a linguagem utilizada no poema está de acordo com a variedade padrão do português. 
B) embora o texto apresente infrações à norma culta, não há empecilhos substanciais à sua compreensão. 
C) a diferença básica entre o internetês e a norma culta está no modo como as palavras são pronunciadas. 
D) todas as transgressões às normas gramaticais foram cometidas porque a autora não domina a linguagem padrão. 
E) se trata de um caso em que o uso do internetês compromete de forma bastante significativa a compreensão do 

texto. 
 

07 
Pode-se inferir da leitura do poema que o eu lírico revela, principalmente, 
A) tristeza pelo amor não correspondido. 
B) revolta por causa das contradições da vida. 
C) impossibilidade de realização de seu querer. 
D) saudade em virtude da ausência do ser amado. 
E) frustração por não ter conquistado a felicidade no amor. 
 

Texto III para responder à questão 08. 
 

 
(http://linguanosblogs.blogspot.com/) 

08 
Pode-se inferir da leitura da charge que 
A) os internautas não conhecem em detalhes a etimologia do pronome “você”. 
B) os adolescentes não utilizam mais os livros para estudar, somente a Internet. 
C) o uso constante do internetês tem limitado o potencial linguístico de seus usuários. 
D) os adeptos do internetês não escrevem mais o pronome “você” conforme a ortografia oficial. 
E) com o uso contínuo da Internet, as pessoas têm apresentado dificuldades ao utilizar a escrita padrão. 
 

09 
Sobre o uso do internetês, o ponto de vista do autor do texto III é convergente com a opinião de qual(is) 
especialista(s) citado(s) no texto I? 
A) David Crystal.      D) Elione Andrade Câmara e David Crystal. 
B) Cláudio Guimarães dos Santos.    E) Cláudio Guimarães dos Santos e David Fazzolari. 
C) David Fazzolari e David Crystal. 
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Texto IV para a questão 10. 
Dicionário do internauta 

 

Algumas grafias usadas nas conversas virtuais entre os adolescentes que visitam salas de bate-papo e blogs: 
 

Falou, tchau Flw Beleza Blz 

Professora Psora Bonito Bunitim 

Moleque Mulek Então Intaum 

Adivinha Advinha Cara Kra 

Firmeza Fmz Casa Ksa 

Absurdo Bsurdo Não Naum 

Aqui Aki 

 

Valeu Vlw 
(http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT384160-1664,00.html – com adaptações) 

10 
Assinale a alternativa que apresenta um argumento CONTRÁRIO à utilização do internetês. 
A) “O principal problema do internetês é quando esta forma errada passa a virar rotina e causar dúvidas na hora 

da escrita correta, como coletada na Internet uma frase de uma garota de 14 anos, estudante do ensino 
médio: ‘Muitas vezes escrevo e tenho que apagar. É uma coisa muito natural pra mim, porque na verdade 
escrevo muitas vezes mais no computador que no papel’’’, diz. (Leandro Braçaroto) 

B) “A pesquisadora Josiani Neves relata que o internetês é uma adequação linguística. O internetês exige rapidez 
no diálogo, com o objetivo de ganhar tempo sem perder as informações, mesmo que isso represente algum 
tipo de infração às normas gramaticais. (...) A especialista relata ainda que o usuário deve entender que, para 
cada situação, haverá uma exigência...” (Maria Teresa de Assunção Freitas) 

C) “(...) ‘internetês’ se refere à linguagem adotada pelos internautas com o objetivo de se comunicar mais rápido, 
tornando a digitação quase no mesmo ritmo de uma conversa informal. O princípio do internetês é sempre 
economizar caracteres, esquecer as vogais quando possível, substituir uma sílaba de uma palavra por uma 
letra ou número de mesma leitura e utilizar símbolos para transmitir emoções.” (Gabriel Santos) 

D) “O fato é que os códigos usados especialmente por jovens para sua comunicação através da Internet, cheios 
de abreviações, reduções e emoticons, são desconhecidos por pessoas que – sendo professores, pais ou não – 
se incomodam com seu uso, visto que não dominam seu significado. Ficou nítida a divisão entre aqueles que 
acham que sim, consideram o internetês uma ameaça à língua; e o outro grupo, que acha que não, que é 
apenas uma forma de expressão diferente.” (Alexandre Rodrigues Alves). 

E) “A Internet possibilita um fluxo rápido e contínuo de informação. Ao mesmo tempo em que uma informação 
chega ao destino numa fração de segundos, essa mesma informação pode viajar o mundo inteiro e ir ao 
encontro de um grande número de outros destinos. Para facilitar, simplificar e agilizar a comunicação, foi 
necessário o uso de uma linguagem que se adequasse às necessidades da Internet. O internetês surgiu com a 
finalidade de transformar a comunicação, fazendo-a de maneira taquigráfica, fonética e visual.” (Barba 
Uonderias) 

 

SAÚDE PÚBLICA 
 

11 
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As ações de promoção e proteção de saúde visam à revolução de fatores de risco que constituam ameaça à 

saúde das pessoas, podendo provocar-lhes incapacidades e doenças. 
(     ) A execução de ações de merenda escolar e do Programa Bolsa Família não são atribuições do SUS. 
(     ) Os recursos financeiros do PAB serão transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo 

Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde dos Municípios e do Distrito Federal. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F  B) V, F, V  C) F, F, V  D) V, V, V  E) F, V, F 
 

12 
São doenças de notificação compulsória 

I. tétano.  II. sarampo.  III. leptospirose. IV. febre maculosa. V. tuberculose. 

Estão corretas apenas as alternativas 
A) I, II, III, IV, V  B) II, IV, V  C) II, V   D) III, IV   E) I, IV, V 
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13 
De acordo com a Lei nº 8.080/90, analise. 
I. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 
II. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde 

que lhes correspondam. 
III. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 

ensino profissional e superior. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I, III   B) III   C) II, III   D) I, II, III  E) II 
 

14 
Considerando-se os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), analise. 
I. A universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. 
II. A equidade denota que todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades até o 

limite do que o sistema puder oferecer para todos. 
III. A descentralização é entendida com uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços 

de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for 
tomada, mais chance haverá de acerto. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II, III   B) I   C) I, II   D) I, II, III  E) II 
 

15 
“O Ministério da Saúde, a partir da NOB–96, cria o Piso de Atenção Básica (PAB). Esse é um mecanismo de 
financiamento per capita que valoriza a adoção de medidas preventivas e de promoção à saúde, promovendo 
uma maior autonomia da _____________________________.” Assinale a alternativa que completa corretamente 
a afirmativa anterior. 
A) vigilância sanitária       D) Política Nacional de Humanização 
B) gestão municipal       E) factibilidade 
C) atuação das UBS 
 

16 
De acordo com a Lei nº 8.080/90, à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS) compete, EXCETO: 
A) Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. 
B) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
C) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
D) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 
E) Normatizar e coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. 
 

17 
São responsabilidades do Secretário Estadual de Saúde, como gestor estadual, EXCETO: 
A) Coordenação das ações de saúde do seu estado. 
B) Consolidação das necessidades propostas no Plano Diretor de cada município, através de planos municipais, 

ajustados entre si. 
C) Correção das distorções existentes e induzir os municípios ao desenvolvimento das ações. 
D) Formulação, coordenação e controle da Política Nacional de Saúde. 
E) Execução das ações de saúde que os municípios não forem capazes e/ou que não lhes couberem executar. 
 

18 
Sobre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Preservar a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
B) Informar, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
C) Participar da comunidade. 
D) Possibilitar a resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. 
E) Representar as ações de vigilância epidemiológica. 
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19 
Sobre a mortalidade, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A taxa de mortalidade infantil neonatal é influenciada, diretamente, pelas condições de gestação e parto. 
(     ) No Brasil, a mortalidade materna vem apresentando tendência ao declínio. 
(     ) O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) fornece dados fidedignos acerca de doenças como diabetes e 

hipertensão arterial. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V  B) F, V, F  C) V, F, V  D) V, V, V  E) V, V, F 
 

20 
“Presença usual de um agravo, dentro dos limites esperados, em determinada região por um período 
ilimitado.” Trata-se de 
A) surto.       D) endemia.  
B) onda endêmica.      E) pandemia. 
C) variação sazonal.  
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21 
Qual síndrome é caracterizada por displasia fibrosa em combinação com mixomas intramusculares? 
A) Jaffe-Linchtenstein.       D) Mazabraud.  
B) McCune-Albright.       E) Miller-Fischer 
C) Gorham-Stout. 
 

22 
Assinale a alternativa que apresenta uma vitamina cuja deficiência crônica pode ocasionar glossite, queilite 
angular, edema e eritema da mucosa oral. 
A) Tiamina.  B) Riboflavina.  C) Niacina.  D) Vitamina C.  E) Cobalamina. 
 

23 
Qual é a alternativa correta em relação à isoxazolilpenicilina e à fenoximetilpenicilina, respectivamente? 
A) O radical isoxazolil foi acrescentado à penicilina com a finalidade de fornecer resistência à inativação ácida do 

estômago e permitir a utilização por via oral. 
B) O radical fenoximetil foi acrescentado à penicilina para fornecer ação sobre micro-organismos produtores de 

penicilinases. 
C) O radical isoxazolil foi acrescentado à penicilina com a finalidade de tornar a penicilina ativa contra micro-

organismos gram negativos. 
D) O radical fenoximetil foi acrescentado à penicilina para fornecer resistência à inativação ácida do estômago e 

permitir a utilização por via oral. 
E) O radical isoxazolil foi acrescentado à penicilina para fornecer resistência ativa sobre micro-organismos 

produtores de penicilinas.  
 

24 
Em relação ao crescimento do complexo nasomaxilar e da mandíbula, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A maxila se desenvolve no período pós-natal, inteiramente por ossificação intramembranosa. 
B) A mandíbula se desenvolve, inteiramente, por ossificação endocondral. 
C) A formação óssea endocondral no côndilo não é o principal mecanismo do crescimento mandibular. 
D) Toda a região maxilar é deslocada para baixo e para frente do crânio pelo crescimento dos tecidos moles da 

região média da face. 
E) A má formação da sutura mediana das maxilas provoca a displasia fibrosa. 
 

25 
As lesões não cariosas representam a perda de estrutura dental por origem não bacteriana. Sua ocorrência 
frequente na clínica odontológica vem despertando a atenção dos profissionais em relação ao controle dos 
fatores etiológicos, bem como as condutas terapêuticas adequadas para tais situações. Nesse sentido, quando 
se descreve uma lesão cervical com bordas definidas, em aspecto de cunha, presente frequentemente em 
caninos e pré-molares, decorrente de interferências oclusais, fala-se de 
A) erosão.  B) abrasão.  C) abfração.  D) atrição.  E) corrosão. 
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26 
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O uso da mentoneira na fase de crescimento consegue paralisar o crescimento mandibular. 
(     ) Nos casos das más-oclusões de classe III, provocadas por deficiência maxilar real ou relativa, o método de 

tratamento interceptativo mais indicado é a expansão rápida maxilar associada com a tração reversa de 
maxila. 

(     ) A ausência de mordida cruzada posterior excluiu a indicação de procedimentos de disjunção palatina. 
(     ) Sobremordida e mordida aberta indicam desvios horizontais em relação ao que é considerado ideal. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V   B) V, F, V, F   C) F, V, F, F   D) V, V, F, V   E) F, F, F, V 
 

27 
Ao realizar os desgastes das superfícies linguais convexas dos dentes pilares (plano guia), na confecção de uma 
prótese parcial removível, é correto afirmar que 
I. promove uma melhor retenção no ângulo de convergência cervical.  
II. estabiliza o dente pilar durante a deflexão do braço de retenção durante a passagem pelo equador protético.  
III. confere à trajetória de inserção uma melhor efetividade por estabelecer uma trajetória única.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I, II   B) II, III   C) I, III   D) I, II, III  E) II 

 

28 
Em pacientes que fazem uso de prótese total com necessidade de alteração de dimensão vertical de oclusão ou 
que sofreu reabsorção óssea intensa poderá ser realizado(a) 
A) reembasamento com resina acrílica autopolimerizável. 
B) uso de condicionador tecidual soft. 
C) troca dos dentes artificiais. 
D) troca da base em resina termopolimerizável. 
E) aplicação de resina composta de polimerização química. 
 

29 
O seio maxilar é considerado como o maior dos seios paranasais. Nos exames radiográficos intraorais pode-se 
ter várias porções projetadas. Diante disso, analise.  
I. O seio maxilar pode apresentar extenção palatina, zigomática, alveolar, anterior e para o túber.  
II. As extenções palatinas e zigomáticas são detectadas por exame radiográfico oclusal. 
III. O processo zigomático da maxila caracteriza-se radiograficamente por uma imagem radiopaca com formato U 

ou V, projetada no seio maxilar, podendo ser confundida com uma lesão osteoblástica. 
IV. Os dentes primeiro molar e segundo molar apresentam maior relação com o soalho do seio maxilar. Com 

frequência, os seus ápices fazem saliência com o soalho do seio, constituindo as cúpulas alveolares. 
Estão corretas apenas as afirmativas  
A) I, II   B) I, III   C) I, II, III  D) II, III, IV  E) I, II, III, IV 
 

30 
Em relação ao condicionamento ácido dos substratos (esmalte e dentina) e à aplicação do sistema adesivo 
(primer + adesivo, em frasco único), quando das etapas restauradoras com resinas compostas, é correto 
afirmar que 
A) o tempo de condicionamento ácido de esmalte e dentina é, frequentemente, de 30 e 15 segundos, 

respectivamente, podendo ser estendido, em ambos os substratos, quando da necessidade clínica de uma 
desmineralização mais acentuada. 

B) a lavagem do condicionador ácido representa uma etapa de grande importância clínica, normalmente realizada 
de 15 a 30 segundos, objetivando a remoção completa do agente condicionador e todos os subprodutos de sua 
reação. 

C) o sistema adesivo, depois de aplicado, deve ser imediatamente fotopolimerizado, garantindo, assim, o máximo 
de seu comportamento mecânico e sua adequada interação com os substratos dentais (esmalte e dentina). 

D) a umidade deixada na superfície dentinária, após a lavagem do condicionador ácido, deve ser sempre 
acentuada, independente da composição do sistema adesivo a ser utilizado. 

E) todas as afirmativas anteriores estão corretas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
31 
O acidente nuclear ocorrido no Japão, após o forte abalo sísmico, seguido de destruidor tsunami, gerou grande 
consequências no planeta como 
A) a criação de uma agência internacional reguladora para a produção desta energia, com delimitação de 

responsabilidades e limites em sua produção. 
B) a decisão da Alemanha em desativar todas as suas 17 usinas nucleares até 2022, extinguindo esta fonte de 

energia no país.   
C) a instituição de uma legislação internacional de controle de segurança destinada a todas as nações que 

utilizam esta fonte de energia. 
D) a proibição, por parte do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas – ONU –, de construção 

de novas usinas no planeta. 
E) o fechamento de todas as usinas nucleares japonesas, já que todas possuem mesma organização 

gerenciadora, para que se apure as causas do acidente.  

 
32 
Leia o texto e analise as afirmativas a seguir. 

 

“A ONU afirmou nesta quinta-feira (8 de março de 2012)  que prepara estoques de comida para 1,5 milhão de 
pessoas na Síria como parte de um plano de emergência de 90 dias para ajudar os civis que estão carentes de 
suprimentos básicos após quase um ano de conflito. ‘Mais precisa ser feito’, afirmou John Ging, do Escritório 
das Nações Unidas para a Coordenação de Assistência Humanitária, durante o Fórum de Ajuda Humanitária 
para a Síria, que durou um dia em Genebra, na Suíça.”                         (Portal G1 – www.g1.globo.com – 08/02/2012) 
 

I. Os protestos objetivam a democracia e se intensificaram em 2011 no contexto do movimento, denominado 
“Primavera Árabe”. 

II. Os conflitos atuais representam a mais significativa ameaça ao regime ditatorial implantado pela família al 

Assad.  
III. O país é o mais forte aliando de Israel na região, o que vem gerando apoio do Irã e da Palestina contra o 

governo atual. 
IV. O governo de Bashar al-Assad combate as ações dos grupos fundamentalistas islâmicos, como o Hamas e o 

Hezbollah. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II   B) III, IV   C) I, IV   D) II, III   E) I, II, IV 

 
33 
O ano de 2011 foi um marco na mobilização global de ações em prol do meio ambiente. Reunidos no Japão, 
representantes de 193 países (incluindo o Brasil) aprovaram um acordo denominado Protocolo de Nagoia que 
objetivava  
A) combater a perda de espécies e proteção da riqueza biológica natural de cada nação. 
B) estabelecer limites para a emissão de gases poluentes, definindo punições e vigilância. 
C) normatizar o setor industrial promovendo a uniformização de ações autossustentáveis.  
D) opor às práticas de pirataria com ações conjuntas e integradas entre as nações. 
E) regularizar a poluição com regulamentação homogênea e igualitária no planeta. 

 
34 
Em março de 2012, a Lei de Defesa do Consumidor completou 21 anos e, embora divida a opinião pública 
quanto à sua total aplicabilidade, vem sendo considerada uma grande evolução no relacionamento entre 
consumidores e organizações brasileiras. Enquanto o Brasil regulava essa relação, o mundo assistia, no mesmo 
ano, o fim de uma das maiores potências econômicas, políticas e ideológicas do planeta, que protagonizou a 
Guerra Fria com os Estados Unidos da América. Extinguia-se a 
A) Alemanha Oriental.      D) Tchecoslováquia. 
B) Iugoslávia.       E) União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
C) Liga das Nações. 
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35 
Leia o texto e analise as afirmativas a seguir. 
 

“Uma forte tempestade geomagnética originária do Sol deve chegar na quinta-feira (08/03/2012) à Terra, onde 
pode afetar redes elétricas, transportes aéreos e aparelhos de GPS, segundo especialistas norte-americanos. A 
tempestade – uma gigantesca nuvem de partículas expelida pelo Sol a cerca de 7,2 milhões de quilômetros por 
hora – foi provocada por duas erupções solares, de acordo com os cientistas. Essa é provavelmente a mais 
violenta tempestade solar em quase seis anos, superando uma semelhante no final de janeiro, segundo Joseph 
Kunches, um ‘meteorologista espacial’ que trabalha na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos 
EUA (NOAA).”                                                                                               (Agência Estado – www.estadao.com.br – 08/03/2012) 

 

I. Na órbita do Sistema Solar há nove planetas, estando Mercúrio mais próximo do Sol e Plutão mais distante. 
II. Os planetas mais próximos do Sol – Mercúrio, Vênus, Terra e Marte – são planetas terrestres. 
III. O Sol é o principal astro do Sistema Solar, integrante da Via Láctea, maior galáxia do universo. 
IV. Os maiores planetas do Sistema Solar – Júpiter, Saturno, Urano e Netuno – são planetas gasosos.   
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I, II   B) III, IV   C) I, III   D) II, IV   E) I, II, IV 
 

36 
“Quase 600 efetivos da polícia, Corpo de Bombeiros e cooperativas de pescadores de Fukushima, no Japão, 
iniciaram nesta quinta-feira (8 de março de 2012) uma operação especial de dois dias para buscar os restos 
mortais de mais de 200 pessoas que, a três dias do primeiro aniversário do devastador tsunami, ainda 
continuam desaparecidas na província. O contingente percorrerá tanto zonas litorâneas como pontos dentro da 
área de restrição em torno da central de Fukushima Daiichi. Serão usados neste trabalho navios e câmeras 
subaquáticas, informou a agência local ‘Kyodo’.”              (Portal G1 – www.globo.com – 08/03/2012) 
 

A área de restrição tratada no texto anterior se refere a 
A) acessos às províncias de Fukushima e Miyagi que foram totalmente destruídas, causando mortes e gerando 

riscos de epidemias, devido aos corpos em decomposição.  
B) locais que concentram alto risco de novos terremotos e/ou de tsunamis devido à constante movimentação da 

placa tectônica na região litorânea da  província de Iwate. 
C) região de Fukushima onde ocorreu o epicentro do terremoto e o ponto mais crítico do tsunami que resultou na 

destruição total de todas as cidades e suas construções.   
D) uma parte da região que sofre risco de inundações, pois estão abaixo dos diques que represam as águas do 

mar, numa área de grande aterro litorâneo. 
E) zona de exclusão em torno da usina nuclear Fukushima Daiichi devido à elevada radioatividade advinda das 

explosões ocorridas após o terremoto e tsunami.  
 

37 
O ex-governador de São Paulo, José Serra, chamou de “lixo” a obra editorial do jornalista Amary Ribeiro Júnior, 
que trata de um suposto esquema de corrupção no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que 
envolvia Serra (na época, Ministro do Planejamento). A obra, muito comentada em todo o Brasil, foi líder de 
vendas e rapidamente chegou às redes sociais através da disponibilização de seu conteúdo para “download”, 
sendo denominada 
A) A Privataria Tucana.      D) Propina na Privatização. 
B) Mensalão Tucano.      E) Tucanato do Poder. 
C) O Dossiê Pelicano. 
 

38 
“O _________________ do Afeganistão jurou vingança contra aqueles que consideram os ‘selvagens americanos 
com mentalidades doentes’, numa clara resposta ao ataque de um __________________________________ 
norte-americano, em março de 2012, que resultou na morte de 16 civis – entre eles nove crianças – na cidade de 
Panjwai, na Província de Kandahar.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa 
anterior. 
A) Al Qaeda / grupo extremista     D) Hezbollah / funcionário da embaixada 
B) Fatah / pelotão       E) Talibã / soldado 
C) Hamas / núcleo de operações especiais da Marinha 
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39 
“A denominação de _________________________ surgiu quando o Ministro da Fazenda do Brasil, 
_________________________, fez acusações aos Estados Unidos, Europa e países asiáticos de subvalorizarem 
suas moedas, de forma a tornar o produto fabricado internamente mais barato, gerando mais vendas e, 
consequentemente, a ampliação dos ganhos destes países com exportações.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) bolha imobiliária /Pedro Sampaio Malan   D) guerra cambial / Guido Mantega 
B) crise financeira mundial / Rubens Ricupero   E) guerra fiscal / Ciro Gomes 
C) globalização / Antônio Palocci Filho  

 
40 
Com base na figura, marque a ÚNICA afirmativa verdadeira. 
 

Matriz energética 
Brasil 

 

Mundo 

 
 (MME/BEM – 2006) 

 
A) A base energética mundial é formada, em sua maioria, por fontes não renováveis. 
B) A matriz reflete a baixa competitividade do Brasil em termos de renovabilidade. 
C) A principal fonte de energia no Brasil é renovável e no mundo é a não renovável. 
D) As fontes renováveis são a maioria no Brasil, quanto ao conjunto de países do planeta. 
E) O Brasil segue o modelo mundial no que diz respeito às fontes energéticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




