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O MELHOR 
 
Estamos obcecados com "o melhor". Não sei quando 
foi que começou essa mania, mas hoje só queremos 
saber do "melhor". Tem que ser o melhor computador, 
o melhor carro, o melhor emprego, a melhor dieta, a 
melhor operadora de celular, o melhor tênis, o melhor 
vinho. Bom não basta. O ideal é ter o top de linha, 
aquele que deixa os outros pra trás e que nos distin-
gue, nos faz sentir importantes, porque, afinal, esta-
mos com "o melhor". Isso até que outro "melhor" apa-
reça - e é uma questão de dias ou de horas até isso 
acontecer. Novas marcas surgem a todo instante. 
Novas possibilidades também. E o que era melhor, de 
repente, nos parece superado, modesto, aquém do 
que podemos ter. O que acontece, quando só quere-
mos o melhor, é que passamos a viver inquietos, nu-
ma espécie de insatisfação permanente, num eterno 
desassossego.  
Não desfrutamos do que temos, porque estamos de 
olho no que falta conquistar ou ter. Cada comercial na 
TV nos convence de que merecemos ter mais do que 
temos. Cada artigo que lemos nos faz imaginar que 
os outros (ah, os outros...) estão vivendo melhor, 
comprando melhor, amando melhor, ganhando me-
lhores salários. Aí a gente não relaxa, porque tem que 
correr atrás, de preferência com o melhor tênis. Se 
gosto do que faço no meu trabalho, tenho que subir 
na empresa e assumir o cargo de chefia que vai me 
matar de estresse porque é o melhor cargo da empre-
sa? E aquela TV de não sei quantas polegadas que 
acabou com o espaço do meu quarto? O restaurante 
onde sinto saudades da comida de casa e vou porque 
tem o "melhor chef"? Aquele xampu que usei durante 
anos tem que ser aposentado porque agora existe um 
melhor e dez vezes mais caro? O cabeleireiro do meu 
bairro tem mesmo que ser trocado pelo "melhor cabe-
leireiro"? Tenho pensado no quanto essa busca per-
manente do melhor tem nos deixado ansiosos e nos 
impedido de desfrutar o "bom" que já temos.  
A casa que é pequena, mas nos acolhe.O emprego 
que não paga tão bem, mas nos enche de alegria. A 
TV que está velha, mas nunca deu defeito. O homem 
que tem defeitos (como nós), mas nos faz mais feli-
zes do que os homens "perfeitos". As férias que não 
vão ser na Europa, porque o dinheiro não deu, mas 
vai me dar a chance de estar perto de quem amo... O 
rosto que já não é jovem, mas carrega as marcas das 
histórias que me constituem. O corpo que já não é 
mais jovem, mas está vivo e sente prazer. Será que a 
gente precisa mesmo de mais do que isso? Ou será 
que isso já é o melhor e na busca do "melhor" a gente 
nem percebeu? 
http://www.meninasdoreino.com/ 

 

1) Pode-se inferir, CORRETAMENTE, do texto que: 
 
A) A palavra “que” presente no fragmento “Tem que 

ser o melhor computador” possui valor morfológico de 
preposição; 
B) A sequência de vírgulas presentes no fragmento 
“computador, o melhor carro, o melhor emprego, a 
melhor dieta, a melhor operadora de celular, o melhor 
tênis, o melhor vinho.” Se justifica em função de sepa-
rar orações coordenadas; 
C) A substituição da palavra “porque” em “nos faz 
sentir importantes, porque, afinal, estamos com o me-
lhor.” Pela palavra, portanto, altera o valor semântico 
do enunciado; 
D) A palavra “aquém” é considera um advérbio, po-
rem se substituída por “além”, altera o valor estrutural 
do enunciado.  E “o que era melhor, de repente, nos 
parece superado, modesto, aquém do que podemos 
ter”; 
E) A preposição “de”  presente no enunciado “Cada 
comercial na TV nos convence de que merecemos.” É 
uma exigência gramatical do sujeito da oração. 
 
2) Acerca do enunciado abaixo, conclui-se que a úni-
ca alternativa CORRETA é: 
 
“Aí a gente não relaxa, porque tem que correr atrás, 
de preferência com o melhor tênis.” 
 
A) A expressão “a gente” é condizente com a língua 
informal e com a língua culta; 
B) Ao substituir a palavra “porque” pela conjunção 
“pois” o enunciado da oração muda de valor; 
C) A palavra “preferência” tem sua acentuação justifi-
cada por ser uma paroxítona terminada em ditongo 
decrescente; 
D) A acentuação da palavra “tênis” se justifica em 
razão do mesmo motivo da palavra “táxi”; 
E) A palavra “melhor” possui mesmo valor morfológi-
co na frase “O tênis melhor”. 
 
3) Segundo o texto é CORRETO afirmar que: 
 
A) Estamos em busca do melhor porque a vida mo-
derna nos impulsiona a isto, mostrando que não há 
condições de viver com objetos obsoletos; 
B) A busca restrita da melhoria se da em função de 
se obter apenas objetos melhores; 
C) A busca do melhor já se faz tão presente no cotidi-
ano moderno que não causa nem um “mau estar” na 
população; 
D) O desejo de se ter o melhor acontece por deduzir-
mos que o outro sempre está um passo a nossa fren-
te; 
E) A busca pelo melhor se dá em sua grande maioria 
pelas influências dos meios de comunicação.  
 
4) Ao ler o enunciado abaixo, conclui-se que a única 
alternativa CORRETA é:  
 
“O rosto que já não é jovem, mas carrega as marcas 
das histórias que me constituem.” 
 
A) A palavra jovem se classifica sintaticamente como 
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substantivo; 
B) A colocação do pronome oblíquo para depois da 
palavra constituem, deixa a frase correta perante a 
norma culta; 
C) A classificação morfossintática da palavra “que”, 
depois da palavra rosto é de: pronome relativo e fun-
ção de sujeito;  
D) As duas palavras “que” presentes no enunciado 
possuem valores sintáticos diferentes; 
E) O enunciado fica incorreto ao ser substituído a 
conjunção “mas”  pela conjunção contudo. 
 
5) O plural metafônico da palavra, ansioso, ocorre da 
mesma forma do que se encontra na alternativa: 
 
“Tenho pensado no quanto essa busca permanente 
do melhor tem nos deixado ansiosos e nos impedido 
de desfrutar o "bom" que já temos.” 
 
A) Rosto; 
B) Corpo; 
C) Porto; 
D) Tijolo; 
E) Esforço. 
 

TIRINHA PARA AS QUESTÕES DE 6 A 8. 

http://aescritanasentrelinhas.d3estudio.com.br/?tag=charges-e-propagandas 

 
6) Observe a tirinha e assinale a alternativa CORRE-
TA: 
 
A) Se for acrescentado uma partícula “se” depois do 

verbo lembrar, esta deixaria o verbo empregado de 
forma inadequada em relação à norma culta; 
B) A colocação do pronome oblíquo “me” após o ver-
bo “virar” deixa a frase incorreta no ponto de vista 
gramatical; 
C) O pronome oblíquo “lhe” possui diretrizes de um 
complemento verbal transitivo indireto; 
D) Calvin não consegue atingir seu objetivo, haja vis-
ta que, não apresentou ao pai uma sequência lógica 
de raciocínio; 
E) A palavra “labuta” pode ser substituída por “luta” 
que o significado da palavra não seria alterado. 
 
7) Acerca do verbo imaginar presente no segundo 
quadrinho, sabe-se que sua conjugação para seguir 
os padrões cultos deve ficar: 
 
A) Imagines; 
B) Imaginas; 
C) Não pode ser alterado; 
D) Imaginai; 
E) Imagina. 
 
8) Cada gênero textual possui sua característica ine-
rente. Dessa forma, observa-se que a melhor defini-
ção para o gênero textual abordado é: 
 
A) Uma ilustração cômica que satiriza de forma crítica 
os acontecimentos sociais e políticos. Embora seja 
importante o seu conteúdo humorístico, ela é feita 
ainda à mão para preservar seu valor artístico, poden-
do ser montada ou retocada por computador; 
B) Estabelecendo um discurso ora trivial sobre o coti-
diano, ora irônico, crítico ou mesmo filosófico, são 
tipos relativamente  estáveis  de  enunciados; 
C) Representam factos localizados no tempo e no 
espaço, encadeados de forma lógica, encaminhando-
se para um desenlace; 
D) Apresentam análises e sínteses informativas, atra-
vés de exposições ou explicações científicas ou peda-
gógicas, abordando conhecimento, problemas, pro-
postas de resolução; 
E) O objetivo destes textos é convencer os interlocu-
tores, justificar ou refutar opiniões. Têm intenção de 
agir sobre o destinatário do discurso, para reforçar ou 
alterar o seu comportamento. Caracterizam-se pela 
apresentação de uma opinião, uma defesa ou uma 
contestação e pela exposição de argumentos a favor 
ou contra uma tese. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 9 E 10 
 
O ser humano vivência a si mesmo, seus pensamen-
tos como algo separado do resto do universo - numa 
espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa 
ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe a 
nossos desejos pessoais, conceitos e ao afeto por 
pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de 
nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo 
de compaixão, para que ele abranja todos os seres 
vivos e toda a natureza em sua beleza. Ninguém con-
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seguirá alcançar completamente esse objetivo, mas 
lutar pela sua realização já é por si só parte de nossa 
liberação e o alicerce de nossa segurança interior. 
 
Albert Einstein 
http://pensador.uol.com.br/frase/MTA4Mg/ 

 
9) A conjunção “como” presente no primeiro período, 
possui o mesmo valor semântico igual ao da alternati-
va:  
 
A) O debate se desenrolou como foi planejado; 
B) Como o que disseram, não haverá aulas; 
C) Aquilo é pior que isso; 
D) Como são mais leves que o ar, os balões sobem; 
E) A harmonia do ambiente daquela sala, de súbito, 
rompeu-se, ainda que houvesse silêncio. 
 
10) Acerca do sinal indicativo de crase no fragmento 
abaixo. Observa-se que: 
 
“E essa ilusão é uma espécie de prisão que nos res-
tringe a nossos desejos pessoais, conceitos e ao afe-
to por pessoas mais próximas.” 
 
A) A omissão do acento indicativo de crase em 
“restringe a” ocorre exclusivamente por se ter uma 
palavra masculina e no plural; 
B) Ao substituir “nossos desejos” por “perspectiva” o 
emprego do acento grave se justificaria; 
C) O acento grave seria facultativo se o enunciado 
fosse: “conceitos e a necessidade de pessoas mais 
próximas”; 
D) Ao substituir a preposição “por” pela preposição 
“a” o emprego da crase deve ser obrigatório; 
E) As diretrizes mencionadas acima não condizem 
com a realidade das regras gramaticais. Por isto to-
das as alternativas estão incorretas. 

11) No final do ano de 2011, uma empresa de consul-
toria apontou o Brasil como a sexta maior economia 
do mundo, atrás apenas dos países: 
 
A) Estados Unidos, China, Japão, Bélgica e Itália; 
B) Estados Unidos, Nicarágua, Rússia, Alemanha e 
Inglaterra; 
C) Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Fran-
ça; 
D) Estados Unidos, China, Japão, Inglaterra e Suécia; 
E) Estados Unidos, Japão, China, Rússia e Alema-
nha. 
 
12) Sobre a SOPA (Stop Online Piracy Act) e a PIPA 
(Protect IP Act): 
 
I. São dois projetos de Lei do Congresso dos Estados 
Unidos que visa combater a pirataria na internet. 
II. De acordo com os termos da SOPA e da PIPA, 

sites como o Google e o Facebook não sofrerão da-
nos, podendo atuar normalmente. 
III. A SOPA e a PIPA estabelecem que qualquer site 
pode ser fechado a pedido do governo dos EUA ou 
dos geradores de conteúdo. 
 
Está(ão) CORRETA(s): 
 
A) I e II; 
B) II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) II e III. 
 
13) A vaga de frio que abateu o continente europeu 
no início do mês de fevereiro foi uma das mais rigoro-
sas, matando mais de 650 pessoas. Quanto a isso, 
responda CORRETAMENTE: 
 
A) Em alguns países os termômetros registraram tem-
peraturas acima dos 30° negativos; 
B) Os países do oeste europeu estão entre os mais 
afetados; 
C) Um dos países que menos foi castigado com as 
fortes nevascas foi a Ucrânia; 
D) Durante as fortes nevascas, apenas o rio Danúbio 
não ficou congelado; 
E) A onda de frio também atingiu o sul do continente 
africano. 
 
14) Sobre os bens de origem mineral na Paraíba, to-
das as alternativas a seguir estão corretas, EXCETO: 
 
A) A relevância do potencial mineral da Paraíba, pren-
de-se à sua capacidade de fornecer matérias primas 
e insumos para a indústria de transformação e da 
construção civil, viabilizando os empreendimentos e 
agregando valor a toda a cadeia produtiva; 
B) Já as jazidas de argila viabilizam a produção de 
cerâmica vermelha, que por sua vez, aliada às de 
brita, areia, saibro, rochas ornamentais (quartzitos e 
granitos) e de cerâmica branca, alimentam as obras 
da construção civil; 
C) A Paraíba é o maior produtor de bentonita (argila 
montmorilonítica) do País. A bentonita é um mineral 
de larga aplicação como componente de lama de per-
furação de poços; 
D) Segundo estudos da Secretaria de Minas e Energi-
a, foram cadastradas até hoje mais de 2.000 ocorrên-
cias minerais distribuídas no território paraibano, sem 
contar os minerais metálicos, não-metálicos e energé-
ticos;  
E) A atividade relacionada ao setor mineral na Paraí-
ba funciona, também, como uma importante fonte 
geradora de emprego e renda, tanto para o segmento 
da pequena produção, a exemplo da produção garim-
peira desenvolvida, em especial, na região do Seridó, 
quanto para o setor de larga produção. 
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15) Avalie as proposições abaixo e responda: 
 
I. A empresa Cowan Petróleo e Gás anunciou que 
fará a perfuração de 5 novos poços, a partir deste 
semestre, a fim de encontrar petróleo na comunidade 
Lagoa do Forno, no município de Sousa. 
II. As tentativas de encontrar petróleo no município de 
Sousa foram feitas pela Petrobrás na Bacia do Rio do 
Peixe. 
III. Mesmo com o fracasso da Petrobrás em encontrar 
petróleo na região, os representantes da Cowan Pe-
tróleo e Gás têm esperanças no sucesso da perfura-
ção. 
 
Está(ão) CORRETO(s):  
 
A) I e II; 
B) I; 
C) II e III; 
D) II; 
E) I, II e III. 
 
16) Acerca da Lei Maria da Penha, avalie as proposi-
ções e responda CORRETAMENTE: 
 
I. A farmacêutica Maria da Penha, que dá nome à lei, 
foi preciso ser assassinada pelo marido para que os 
órgãos competentes, enfim, criassem a lei de prote-
ção às mulheres. 
II. A lei 11.340, a Lei Maria da Penha, foi sancionada 
pelo presidente Lula, em 7 de agosto de 2006, e en-
trou em vigor em 22 de setembro de 2006. 
III. Maria da Penha Maia Fernandes, inconformada 
por seu marido ter ficado só 2 anos em regime fecha-
do, recorreu à Comissão Interamericanos de Direitos 
Humanos, buscando uma solução justa para o caso. 
IV. No dia 9 de fevereiro, o STF declarou, por 10 vo-
tos a 1, que não é necessária a representação, ou 
seja, a reclamação formal da mulher para processar o 
autor de agressões físicas previstas na Lei Maria da 
Penha. 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I, II e III; 
B) II, III e IV; 
C) I e IV; 
D) I e III; 
E) I, II e IV. 
 
17) Qual dos escritores paraibanos a seguir NÃO se 
enquadra na categoria de romancista: 
 
A) Ariano Suassuna; 
B) José Lins do Rego; 
C) José Américo de Almeida; 
D) Carlos Dias Fernandes; 
E) Augusto dos Anjos. 
 
18) A seguir, todos foram cargos assumidos por Tra-
jano Américo de Caldas Brandão, EXCETO: 

A) Promotoria de Alagoa Grande; 
B) Juiz Municipal de Bananeiras; 
C) Promotor Público de Pilar; 
D) Juiz de Direito de Umbuzeiro; 
E) Juiz Estadual de Cabaceiras. 
 
19) Considere os aspectos fisiográficos do município 
de Caldas Brandão: 
 
I. O município está inserido na unidade geoambiental 
denominada Depressão Subtropical. 
II. O relevo é predominantemente suave-ondulado, 
cortado por vales estreitos, com vertentes disseca-
das. 
III. A vegetação é basicamente composta por Caatin-
ga Hiperxerófila com trechos de Floresta Caducifólia. 
 
Está(ão) CORRETO(s): 
 
A) I; 
B) II; 
C) I e III; 
D) II e III; 
E) III. 
 
20) Em que época iniciou-se o povoamento da região 
que viria ser a cidade de Caldas Brandão: 
 
A) Primeira metade do século XIX; 
B) Segunda metade do século XVIII; 
C) Início da década de 1850; 
D) Por volta de 1800; 
E) Segunda metade do século XIX. 

 
21) A sialolitíase representa a obstrução do sistema 
excretor de uma glândula salivar por calcificações 
resultantes da estagnação salivar. É responsável por 
aumento de volume, afetando principalmente a se-
guinte glândula: 
 
A) Parótida; 
B) Sublingual; 
C) Submandibular; 
D) Acessória do lábio; 
E) Acessória da bochecha. 
 
22) Os tecidos bucais e peribucais são sítios de uma 
determinada doença virótica que possui como carac-
terísticas: ardência, dor, aparecimento de vesículas, 
úlceras e finalmente cicatrização. Qual a denomina-
ção desta infecção: 
 
A) Eritema multiforme; 
B) Infecção de Vicente; 
C) Estomatite aftosa; 
D) Queilite angular; 
E) Herpes simples. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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23) Paciente do sexo masculino, 17 anos de idade, 
apresenta dificuldade na movimentação da língua. Ao 
realizar exame clínico, constatou-se que ao concreti-
zar o movimento de protrusão da língua, ocorre um 
desvio para a direita. O quadro sugere lesão do ner-
vo: 
 
A) Hipoglosso do lado esquerdo; 
B) Glossofaríngeo do lado esquerdo; 
C) Hipoglosso do lado direito; 
D) Glossofaríngeo do lado direito; 
E) Lingual do lado direito. 
 
24) Com relação às técnicas anestésicas odontológi-
cas, são princípios básicos para a anestesia local: 
 
I. Antissepsia da mucosa na área de puntura da agu-
lha. 
II. Distensão da mucosa na região da puntura, para 
que a agulha não desvie da mucosa e a penetração 
seja a mais indolor possível. 
III. O bisel da agulha deverá estar voltado para o teci-
do mucoso. 
IV. A injeção da solução anestésica deverá ser lenta, 
utilizando-se seringa anestésica que permita a reali-
zação de aspiração ou refluxo. 
V. Durante toda a injeção o cirurgião-dentista deve 
manter-se atento a qualquer possível reação do paci-
ente, interrompendo de imediato a anestesia e estipu-
lando, se necessário, tratamento imediato das altera-
ções.  
 
A alternativa CORRETA é: 
 
A) I, II, III e IV estão corretas e V está incorreta; 
B) I, II e III estão corretas e IV e V estão incorretas; 
C) II, IV e V estão corretas e I e III estão incorretas; 
D) I, II, IV e V estão corretas e III está incorreta. 
E) Todas estão corretas. 
 
25) Rânulas são lesões císticas no soalho da boca. 
Elas surgem por extravasamento de muco após trau-
ma local ou por obstrução dos ductos da glândula 
salivar. Diante disso, a técnica de eleição para o trata-
mento da rânula é: 
 
A) Marsupialização; 
B) Enucleação; 
C) Aspiração; 
D) Drenagem; 
E) Punção.  
 
26) O paciente diabético apresenta muitas alterações 
fisiológicas que diminuem a capacidade imunológica 
e a resposta inflamatória, aumentando a susceptibili-
dade às infecções. Isso explica o motivo que leva o 
cirurgião-dentista a ter um maior cuidado no atendi-
mento a esse paciente. O que ocorre quando faze-
mos uma anestesia contendo adrenalina ou epinefrina 
num paciente diabético: 
 

A) Aumento da glicemia; 
B) Aumenta o perigo de infecção; 
C) Desmaio; 
D) Arteriosclerose; 
E) Bradicardia. 
 
27) Assinale a afirmativa CORRETA: 
 
A) A placa subgengival é menos aderida que a placa 
supragengival, formando-se apenas seis meses de-
pois da paralisação da higiene oral; 
B) Uma dieta fibrosa tem uma ação de marcada redu-
ção na formação da placa bacteriana supra gengival; 
C) Fazem parte da placa bacteriana supra gengival: 
bactérias, matriz intermicrobiana, células inflamatórias 
e restos de alimentos; 
D) Do ponto de vista estritamente da formação dos 
ácidos, seria mais interessante escovar os dentes 
antes do que após as refeições; 
E) O diagnóstico da presença da placa sub gengival 
pode ser associado ao sangramento à sondagem sub 
gengival, ou seja, se existe sangramento à sondagem 
em bolsas periodontais é porque existe a presença de 
placa sub gengival.  
 
28) Em Endodontia, o teste de vitalidade pulpar é um 
recurso semiotécnico auxiliar indispensável para o 
diagnóstico, uma vez que é capaz de não somente 
localizar o dente portador da crise álgica, como tam-
bém estabelecer a condição pulpar clínica provável. 
Qual o teste considerado mais seguro para determi-
nar a saúde e a integridade do tecido pulpar: 
 
A) Percussão; 
B) Teste elétrico; 
C) Teste anestésico; 
D) Teste térmico; 
E) Teste da cavidade. 
 
29) Os Cimentos de Ionômero de Vidro (CIV) têm se 
destacado cada vez mais como materiais restaurado-
res de caráter definitivo. São materiais que consistem 
de partículas inorgânicas de vidro dispersas numa 
matriz insolúvel de hidrogel. A respeito disso, assinale 
a alternativa INCORRETA relacionada às característi-
cas dos CIV: 
 
A) Adesividade – quando o CIV é inserido na estrutu-
ra dentária, tem a capacidade de se ligar fisicamente. 
A união adesiva ao esmalte é inferior que na dentina, 
em função de ser uma estrutura mais mineralizada; 
B) Liberação de flúor – dentre os materiais fluoreta-
dos, os CIV tem demonstrado maior liberação desse 
elemento, principalmente devido a sua reação de pre-
sa peculiar (geleificação); 
C) Coeficiente de expansão térmica – os CIV apre-
sentam os coeficientes de expansão térmica mais 
próximos aos da estruturas dentárias; 
D) Biocompatibilidade – se explica por sua eficiente 
capacidade de vedamento marginal, impedindo a pe-
netração bacteriana e seus efeitos deletérios à estru-
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tura dental, devido a capacidade de liberarem flúor, 
em pH inicial baixo, adesão a estrutura dentária e li-
beração de cátions metálicos; 
E) Aplicações diversas – os CIV são amplamente utili-
zados em coroas protéticas, pinos intracanal metáli-
cos ou não, materiais para base de forramento de 
cavidades dentárias, selamentos de fóssulas e fissu-
ras e tratamento endodôntico.   
 
30) O amálgama dental é um dos materiais restaura-
dores mais utilizados nas clínicas odontológicas. Que 
influências têm em comum o cobre e a prata nas pro-
priedades do amálgama: 
 
A) Aumentam a resistência do amálgama, diminuem o 
escoamento e a expansão de presa; 
B) Aumentam a dureza, diminuem o escoamento e a 
expansão de presa; 
C) Aumentam a resistência do amálgama e a expan-
são de presa, diminuem o escoamento; 
D) Ambos aumentam a dureza; 
E) O cobre não interfere nas propriedades do amálga-
ma, enquanto que a prata diminui o escoamento.  
 
31) Esterilização é o processo que promove completa 
eliminação ou destruição de todas as formas de mi-
crorganismos presentes. Existem várias técnicas de 
esterilização, que apresentam vantagens e desvanta-
gens; contudo, a técnica usada mais regularmente é a 
autoclavagem, através do calor úmido. Qual a tempe-
ratura e o tempo que a autoclave deve atingir para 
que haja uma eficaz esterilização e como o calor úmi-
do mata os microrganismos, RESPECTIVAMENTE: 
 
A) 121°C por 15 minutos; através da hidrólise do 
DNA; 
B) 100°C por 30 minutos; através da desnaturação 
das proteínas; 
C) 130°C por 10 minutos; pela ação de enzimas pro-
teolíticas; 
D) 121°C por 20 minutos; pela oxidação dos ácidos 
graxos de membrana; 
E) 121°C por 15 minutos; através da coagulação das 
proteínas. 
 
32) Durante uma exodontia de um molar superior, 
existe o risco de fragmento ou todo o elemento dentá-
rio penetrar para o seio maxilar. Caso isso ocorra, 
qual a incidência radiográfica indicada para a localiza-
ção desse elemento dentário: 
 
A) Waters; 
B) Panorâmica; 
C) Fronto-naso;  
D) Bretton; 
E) Periapical e perfil de face. 
 
33) Odontogênese é o período em que os dentes são 
formados dentro do osso maxilar e mandibular. A se-
quência CORRETA das etapas do desenvolvimento 
dentário é: 

A) Proliferação, iniciação, histodiferenciação, morfodi-
ferenciação, aposição e calcificação; 
B) Iniciação, proliferação, histodiferenciação, morfodi-
ferenciação, aposição e calcificação; 
C) Proliferação, iniciação, morfodiferenciação, histodi-
ferenciação, aposição e calcificação; 
D) Iniciação, proliferação, aposição, morfodiferencia-
ção, histodiferenciação e calcificação; 
E) Histodiferenciação, morfodiferenciação, iniciação, 
aposição, proliferação e calcificação. 
 
34) Sobre fluorterapia e prevenção à cárie é CORRE-
TO afirmar: 
 
A) Fluoretos ingeridos pela mãe na fase pré-natal tra-
zem benefícios para a dentição decídua e permanen-
te da criança; 
B) A bioquímica do flúor durante a odontogênese se 
processa por substituição do radical OH da hidroxia-
patita pelo íon fluoreto; 
C) Em crianças com ausência de cárie, as aplicações 
tópicas de flúor não têm beneficio algum, já que este 
age combatendo a cárie já instalada; 
D) O fluxo e a capacidade tampão da saliva quando 
muito altos podem aumentar o risco de cárie; 
E) O importante no controle do processo da cárie é 
conseguir fazer com que o paciente mantenha na ca-
vidade bucal um regime de baixa frequência e alta 
concentração de flúor.  
 
35) Com base no estudo do granuloma periapical, 
como resultado da formação de tecido de granulação 
na região periapical, é CORRETO afirmar: 
A) É um processo patológico de evolução rápida; 
B) Radiograficamente se apresenta como uma ima-
gem radiopaca, bem delimitada, localizada em íntimo 
contato com o ápice radicular; 
C) Histologicamente se apresenta envolvido por uma 
cápsula de tecido fibroso, contendo no seu interior um 
denso infiltrado de células linfoplasmocitárias; 
D) Sua presença no ápice radicular evidencia que a 
polpa dentária correspondente está em intensa ativi-
dade defensiva; 
E) Quando da realização dos testes de vitalidade pul-
par do dente portador do granuloma, as respostas às 
mudanças de temperatura e às de corrente elétricas 
são de grande intensidade.  
 
36) Sobre a Hipoplasia do esmalte é CORRETO afir-
mar: 
 
I. A hipoplasia do esmalte pode ser causada pela defi-
ciência das vitaminas A, C e D. 
II. Hipoplasia de esmalte pode ser definida como uma 
formação incompleta da matriz orgânica do esmalte 
dentário. 
III. Doenças como o sarampo, varicela e sífilis podem 
causar danos aos ameloblastos, causando assim, as 
lesões de hipoplasia do esmalte. 
IV. A hipoplasia do esmalte caracteriza-se como su-
perfícies dentárias de fossetas, ranhuras ou áreas 
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maiores de esmalte perdido, podendo ser regulares 
ou irregulares. 
V. Lesões de hipoplasia de esmalte podem estar rela-
cionadas a fatores hereditários. Quando a hipoplasia 
é de origem hereditária acomete apenas a dentição 
decídua e só o esmalte é afetado. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
A) I, II e III, apenas; 
B) I, IV e V, apenas; 
C) II, III e V, apenas; 
D) I, II, III e IV, apenas; 
E) I, II, III, IV e V. 
 
37) Ao tratar de um paciente portador da Síndrome de 
Down, o cirurgião-dentista deve estar atento, primei-
ramente, às limitações desse paciente. Depois, é pre-
ciso conhecer os diferenciais que esses pacientes 
apresentam, principalmente quando falamos dos as-
pectos craniofaciais e bucais. Entre as características 
odontológicas, os pacientes portadores da síndrome 
de Down apresentam: 
 
A) Problemas periodontais, microglossia e alta inci-
dência de cáries; 
B) Problemas periodontais, microglossia, e deficiência 
de higiene oral; 
C) Ausência de problemas periodontais, macroglossia 
e baixa incidência de cárie; 
D) Problemas periodontais, macroglossia, erupção 
tardia e baixa incidência de cáries; 
E) Ausência de problemas periodontais, macroglossi-
a, e deficiência de higiene oral. 
 
38) A respeito das estruturas anatômicas relaciona-
das a Odontologia, marque V verdadeiro ou F falso e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
(   ) O músculo pterigóideo lateral é o principal respon-
sável pela protrusão da mandíbula.  
(  ) O suprimento arterial da maxila, da mandíbula e 
dos dentes provem da artéria maxilar, a qual é ramo 
da carótida externa.  
(   ) A inserção do músculo masseter é arco zigomáti-
co.  
(   ) A sensibilidade do terço anterior da mucosa do 
palato duro é fornecida pelo nervo nasopalatino. 
(   ) O músculo do assoalho bucal mais importante no 
papel da deglutição é o milo-hióideo.  
 
A) V, V, V, V, V; 
B) V, F, V, F, V; 
C) V, F, F, F, V; 
D) V, V, F, V, V; 
E) V, V, F, V, F. 
 
39) A Política Nacional de Saúde Bucal: "BRASIL 
SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL LEVADA A SÉRIO” 
foi lançada em 17 de março de 2004 e tem como pro-
posta garantir a assistência das ações de promoção, 

prevenção e recuperação da Saúde Bucal. Um dos 
objetivos específicos da Política Nacional de Saúde 
Bucal é: 
 
A) Promover ações continuadas de educação para a 
saúde bucal; 
B) Implementar os serviços indiretos como forma de 
melhorar a atenção; 
C) Estruturar uma rede nacional de especialidades 
complexas em saúde bucal; 
D) Controlar as infecções virais, tais como: hepatite, 
herpes e AIDS na população; 
E) Promover programas de educação com o objetivo 
de conscientizar a população e erradicar a cárie den-
tal.  
 
40) A Saúde da Família é entendida como uma estra-
tégia de reorientação do modelo assistencial, opera-
cionalizada mediante a implantação de equipes multi-
profissionais em unidades básicas de saúde. Estas 
equipes são responsáveis pelo acompanhamento de 
um número definido de pessoas, localizadas em uma 
área geográfica delimitada. São características do 
processo de trabalho das equipes de Atenção Básica, 
EXCETO: 
 
A) Definição do território de atuação e de população 
sob responsabilidade das Unidades Básicas de Saú-
de e das equipes; 
B) Desenvolver ações que priorizem os grupos de 
risco e os fatores de risco clinico-comportamentais, 
alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de pre-
venir o aparecimento ou a persistência de doenças e 
danos evitáveis; 
C) Realizar atenção a saúde exclusivamente na Uni-
dade Básica de Saúde, provendo assim, atenção inte-
gral, contínua e organizada à população; 
D) Desenvolver ações educativas que possam interfe-
rir no processo de saúde-doença da população, no 
desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, 
e na busca por qualidade de vida pelos usuários; 
E) Realizar o acolhimento com escuta qualificada, 
classificação de risco, avaliação de necessidade de 
saúde e análise de vulnerabilidade tendo em vista a 
responsabilidade da assistência resolutiva à demanda 
espontânea e o primeiro atendimento às urgências.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




