
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

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 02hs30min 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; 

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 25 (vinte e cinco) 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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DEBAIXO DA PONTE 
 
1º Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar onde se more, porém eles moravam. Ninguém lhes 
cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio: a ponte é de todos, na parte de cima; de ninguém, na parte de 
baixo. Não pagavam conta de luz e gás, porque luz e gás não consumiam. Não reclamavam contra falta d’água, 
raramente observada por baixo de pontes. Problema de lixo não tinham; podia ser atirado em qualquer parte, embora 
não conviesse atirá-lo em parte alguma, se dele vinham muitas vezes o vestuário, o alimento, objetos de casa. Viviam 
debaixo da ponte, podiam dar esse endereço a amigos, recebê-los, fazê-los desfrutar comodidades internas da ponte. 
2º ___ tarde surgiu precisamente um amigo que morava nem ele mesmo sabia onde, mas certamente morava: nem 
só a ponte é lugar de moradia para quem não dispõe de outro rancho. Há bancos confortáveis nos jardins, muito 
disputados; a calçada, um pouco menos propícia; a cavidade na pedra, o mato. Até o ar é uma casa, se soubermos 
habitá-lo, principalmente o ar da rua. O que morava não se sabe onde vinha visitar os de debaixo da ponte e trazer-lhes 
uma grande posta de carne. 
3º Nem todos os dias se pega uma posta de carne. Não basta procurá-la; é preciso que ela exista, o que costuma 
acontecer dentro de certas limitações de espaço e de lei. Aquela vinha até eles, debaixo da ponte, e não estavam 
sonhando, sentiam ___ presença física da ponte, o amigo rindo diante deles, a posta bem pegável, comível. Fora 
encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam, de longa e olfativa 
ciência. 
4º Comê-la crua ou sem tempero não teria o mesmo gosto. Um de debaixo da ponte saiu ___ caça de sal. E havia 
sal jogado a um canto de rua, dentro da lata. Também o sal existe sob determinadas regras, mas pode tornar-se acessível 
conforme as circunstâncias. E a lata foi trazida para debaixo da ponte. 
5º Debaixo da ponte os três preparavam comida. Debaixo da ponte a comeram. Não sendo operação diária, cada 
um saboreava duas vezes: a carne e a sensação de raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois 
não ___ coisa melhor, depois de um prazer, do que o prazer complementar do esquecimento), quando começaram a 
sentir dores. 
6º Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada 
um, vendo-se alimentado sem que lhe houvesse chegado notícia prévia de alimento. Dois morreram logo, o terceiro 
agoniza no hospital. Dizem uns que morreram da carne, dizem outros que do sal, pois era soda cáustica. Há duas vagas 
debaixo da ponte. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Debaixo da ponte. In: Obra Completa, Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967, 
p. 896-897. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) À – a – à – há. 
b) À – a – à – a. 
c) À – à – a – há. 
d) A – à – a – à. 
 
02 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - A indeterminação das personagens cria o efeito de sentido de “anonimato” de uma miséria tão absoluta que os 
priva até mesmo de um nome próprio. 
II - Ao indefinir o momento da ação o autor eterniza a miséria e permite que o final do texto seja aberto em um 
movimento cíclico que retoma o início do texto. 
III - O texto apresenta certos valores que são antagônicos como o percurso da morte (a miséria absoluta) para a 
vida (quando os sujeitos conseguem alimentos) e para a morte (quando os sujeitos são envenenados pela comida). 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) todas as alternativas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas pelas 
palavras destacadas no primeiro parágrafo (porém, porque e embora): 
a) consequência – causa – conclusão. 
b) oposição – explicação – concessão. 
c) conclusão – causa – tempo. 
d) concessão – finalidade – conformidade. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a analise morfológica dos termos destacados está correta: 
 Debaixo da ponte os três preparavam a comida. Debaixo a comeram. Não sendo operação diária, cada um 

saboreava duas vezes: a carne e a raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois não há nada 

melhor, depois de um prazer, do que complementar do esquecimento)... quando começaram a sentir dores... 

a) pronome pessoal do caso oblíquo – artigo definido – artigo definido – preposição. 
b) advérbio – artigo definido – artigo definido – artigo definido. 
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c) artigo – pronome demonstrativo – pronome demonstrativo – preposição. 
d) preposição – artigo indefinido – artigo definido – preposição. 
 
05 - Analise as frases extraídas do texto e as afirmações feitas sobre cada uma, em seguida assinale a alternativa 
que contém afirmação incorreta: 
a) “Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada um,...”  
Afirmação: a locução verbal destacada dá ideia de gradação. 
b) “Fora encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam de longa e 
olfativa ciência.” 
Afirmação: O pronome destacado substitui a expressão “freqüentar o vazadouro”. 
c) “Mas pode tornar-se acessível.”  
Afirmação: o termo destacado poderia ser substituído por conquanto sem prejuízo algum para a frase. 
d) “Há duas vagas debaixo da ponte.”  
Afirmação: o verbo “haver” apresenta duas formas de igual valor e função: “havemos” e “hemos”. 
 
06 - As artes marciais estão em alta na mídia atualmente. Em 2011, algumas emissoras de televisão transmitiram 
ao vivo, eventos de artes marciais do UFC® (Ultimate Fighting Championship), no qual os lutadores se 
enfrentam em um ringue no formato de octógono. Considere que em um campeonato não oficial de artes 
marciais, será utilizado como ringue de lutas, um octógono regular de arestas medindo 3 m. A área de luta será: 
Dado:  = 1,4. 
a) maior que 40 m2 e menor que 45 m2. 
b) maior que 45 m2 e menor que 50 m2. 
c) maior que 50 m2 e menor que 55 m2. 
d) maior que 55 m2 e menor que 60 m2. 
 
07 - O quadrado de um número, menos o seu quíntuplo é igual a – 6. Esse número é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
 
08 - Uma montadora de automóveis fabrica determinado modelo de veículo em três cores (branco, preto e cinza), 
e com três configurações de opcionais diferentes (básico, luxo e gran luxo). A tabela 1 que segue é representativa 
das vendas da primeira semana do mês de dezembro, e a tabela 2 é referente ao valor de venda de cada modelo, 
de acordo com sua configuração de opcionais. 

 
No que se refere aos carros vendidos na cor preta, o montante, em reais, faturado nessas vendas foi de: 
a) menos de 1/2 milhão. 
b) pouco mais de 1/2 milhão. 
c) 3/4 de milhão. 
d) mais de 4/5 de milhão. 
 
09 - Um grupo de amigas está se preparando para uma confraternização. No que se refere às jóias que estão 
usando, observe o diagrama de Venn abaixo, e assinale a alternativa correta: 

 
a) O número de pessoas que usam brincos é o dobro do número de pessoas que usam colares. 
b) Apenas 15 pessoas estão usando pulseiras. 
c) O número de pessoas que usam pulseiras excede em 2 o número de pessoas que usam colares. 
d) O número de pessoas que usam brincos e pulseiras é igual a 12. 
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10 - Um artista projetou uma escultura, com suas medidas em metros, no formato de parábola que satisfaz a 
função x2 + 2x + 2 = 0, sendo fixada por um suporte lateral, na vertical, como ilustra a figura que segue. 

 
Desconsiderando-se o suporte, a menor distância entre a escultura (em destaque na figura) e o solo será de: 
a) 0,5 m. 
b) 1 m. 
c) 1,5 m. 
d) 2 m. 
 
11 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas indicações das radiografias interproximais, exceto: 
a) Detecção de lesões de cárie e avaliação das cristas ósseas periodontais. 
b) Avaliação de tratamentos endodônticos e após traumatismos dentais. 
c) Monitoramento de tratamentos preventivos de lesões de cárie proximal. 
d) Pesquisa de cálculos periodontais nas faces proximais das coroas e terços radiculares cervicais. 
 
12 - Assinale a alternativa abaixo que está incorreta com relação ao uso do flúor: 
a) A toxicidade aguda do flúor refere-se à ingestão de grande quantidade de flúor de uma única vez. 
b) O flúor dos dentifrícios, à semelhança de qualquer forma de uso do flúor, é importante tanto para crianças como para 
adultos e age tanto no esmalte como na dentina. 
c) Sempre que os dentes são escovados com dentifrício fluoretado, a concentração de flúor na saliva aumenta, 
permanece elevada por um tempo de 30 a 40 minutos e volta ao normal. 
d) É fundamental considerar a necessidade da existência de placa dental para que o flúor tenha ação. 
 
13 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com ralação à patologia bucal e infecções gengivais agudas, 
exceto: 
a) A Gengivite Ulcerativa Necrosante ocorre sempre superposta a uma gengivite crônica ou bolsas periodontais. 
b) A Gengivoestomatite Herpética Primária ocorre mais frequentemente em crianças com menos de seis anos de idade, 
mas também é observada em adolescentes e adultos. 
c) A Pericoronarite refere-se à inflamação da gengiva relacionada à coroa de um dente com erupção incompleta. 
d) Na Gengivite Ulcerativa Necrosante as lesões são extremamente sensíveis ao toque, e o paciente reclama de uma dor 
constante e persistente que se irradia e aumenta quando ele come alimento muito temperado ou quente, ou ao mastigar.   
 
14 - Assinale a alternativa incorreta com relação à proteção do complexo dentinopulpar: 
a) Os vernizes cavitários à base de copal estão contra-indicados para materiais restauradores adesivos. 
b) Os agentes ionoméricos podem opcionalmente substituir os cimentos de hidróxido de cálcio como forradores nas 
cavidades profundas. 
c) Quando ocorrem problemas de hipersensibilidade na dentina, deve-se considerar unicamente o condicionamente 
dentinário e o selamento marginal. 
d) Cavidades bastante profundas, principalmente em pacientes jovens sem a presença de dentina esclerosada, não 
devem ser condicionadas com soluções ácidas fortes sem prévia proteção. 
 
15 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à oclusão, exceto: 
a) Relação cêntrica de oclusão é a posição maxilomandibular em que a relação cêntrica é coincidente com a máxima 
intercuspidação. 
b) Máxima intercuspidação habitual representa a posição mais fechada entre a mandíbula e a maxila quando os dentes 
estão presentes, estando os côndilos fora da relação cêntrica. 
c) Protrusão é o movimento que a mandíbula faz no sentido póstero-anterior. 
d) Lado de balanceio é o lado para o qual a mandíbula se movimenta, onde as cúspides do mesmo nome se relacionam. 
 
16 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à decisão de restaurar ou deter uma lesão cariosa, 
exceto: 
a) Sintomas precoces de cárie interproximal observada em radiografias, mesmo que apenas o esmalte esteja envolvido, 
devem provocar uma decisão automática para restaurar. 
b) Todas as lesões de cárie radicular envolvem a dentina, e a liberação de flúor do cimento ionômero de vidro pode ter 
benefício terapêutico útil em alguns casos. 
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c) Lesões que se iniciam em superfícies lisas de esmalte são alvos ideais para medidas de promoção de saúde de 
aplicação caseira.  
d) Dentes com sintomas de dor pulpar advindos de cárie ou de onde se antecipe que tais sintomas podem ocorrer em 
breve, devem receber tratamento restaurador. 
 
17 - Assinale a alternativa incorreta com relação às restaurações diretas com resinas compostas em dentes 
posteriores: 
a) A inexistência de esmalte na margem cervical de uma cavidade proximal de dente posterior, em princípio, contra-
indica o uso de resinas compostas. 
b) Quanto maior a abertura vestibulolingual das cavidades oclusais, maiores são as chances de haver desgaste exagerado 
nestas áreas e fracasso clínico precoce. 
c) O aumento do tempo de exposição da resina à luz não causa alterações na polimerização efetiva. 
d) As resinas compostas para dentes posteriores devem, preferencialmente, apresentar radiopacidade igual ou superior à 
do esmalte. 
 
18 - Assinale a alternativa incorreta com relação à anatomia: 
a) O nervo mandibular, o terceiro e mais largo dos nervos trigeminais, é um nervo exclusivamente sensitivo. Seus ramos 
são: nervo bucal, o nervo alveolar inferior e o nervo aurículo-temporal. 
b) O nervo trigêmio se divide em três ramificações: nervo oftálmico, nervo maxilar e nervo mandibular. 
c) A artéria maxilar passa, profundamente, pela fossa pterigomaxilar, originando a artéria alveolar superior posterior, 
que corre inferiormente pela face posterior da maxila e vai nutrir os dentes posteriores superiores.  
d) Os músculos da mastigação são: temporal, o masseter, o pterigóideo medial e o pterigóideo lateral. 
 
19 - Assinale a alternativa que não apresenta uma contra indicação absoluta ao uso de vasoconstritores 
associados aos anestésicos locais: 
a) Angina instável. 
b) Pacientes em uso de antagonistas adrenérgicos. 
c) Feocromocitoma. 
d) Infarto ou acidente vascular cerebral recente. 
 
20 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à biossegurança e os métodos de esterilização, 
exceto: 
a) Os indicadores biológicos são frequentemente preparações de esporos bacterianos não patogênicos que servem como 
um controle para um específico método de esterilização. 
b) A desinfecção que não elimina as formas esporuladas deve ser reservada para a limpeza de grandes superfícies, tais 
como balcões e cadeira odontológica. 
c) Uma das desvantagens da autoclave é uma possível corrosão que pode ocorrer em certos materiais.    
d) Uma grande vantagem do Glutaraldeído é a capacidade da solução não ser afetado pela contaminação com resíduos 
protéticos, sangue ou saliva. 
 
21 - Assinale a alternativa abaixo que não está correta com relação à doença periapical: 
a) Um abscesso Fênix é sempre precedido pela periodontite apical crônica.  
b) Um abscesso apical agudo constitui-se num exsudato purulento e doloroso em torno do ápice, em consequência da 
exarcebação da periodontite apical aguda de um dente necrótico.  
c) A osteoesclerose periapical é a excessiva mineralização óssea em torno do ápice de um dente vital e assintomático. 
d) Uma vez que a periodontite apical pode ocorrer somente em volta de dentes não vitais, a realização dos testes 
térmicos e elétricos da polpa, neste caso, não é necessário. 
 
22 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas vantagens da técnica de instrumentação endodôntica 
coroa-ápice, exceto: 
a) Possibilita que a irrigação seja efetiva em toda a profundidade do canal alcançada pelos instrumentos endodônticos. 
b) Remove a porção principal da polpa e os microorganismos infectantes antes da abordagem ao terço apical. 
c) Elimina as constrições nas regiões apicais do canal, reduzindo o efeito das curvaturas do canal, fornecendo ao clínico 
uma percepção tátil completa da região do forame. 
d) Há uma probabilidade menor de alteração do comprimento de trabalho durante a instrumentação apical. 
 
23 - Com relação à doença periodontal, não podemos afirmar: 
a) A lesão inicial no desenvolvimento da periodontite é a inflamação da gengiva em resposta à agressão bacteriana. 
b) A transformação de um sulco gengival em bolsa periodontal cria uma área onde a remoção da placa se torna 
impossível, e o seguinte mecanismo de retroalimentação é estabelecido. 
c) À medida que a bolsa se aprofunda, as fibras colágenas envoltas no cemento são destruídas e o cemento fica exposto 
ao meio bucal. 
d) O abscesso periodontal é uma inflamação purulenta localizada, dependente da presença da doença periodontal.  
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24 - A exodontia de raízes residuais deve ser realizada com o auxílio do fórceps: 
a) 18 
b) 17 
c) 69 
d) 27 
 
25 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta a afirmativa incorreta com relação à AIDS e o periodonto: 
a) O Sarcoma de Kaposi é uma neoplasia vascular, multifocal, rara, de causa desconhecida.  Quando ocorre em 
pacientes infectados pelo HIV, apresenta características clínicas diferentes. A lesão se torna mais agressiva e a maioria 
das lesões desenvolve-se na mucosa bucal, particularmente o palato e a gengiva. 
b) A candidíase é a lesão bucal mais comum nas doenças por HIV e é encontrada em aproximadamente 90% dos 
pacientes com AIDS. É geralmente encontrada em uma das quatro formas seguintes: pseudomembranosa, eritematosa, 
hiperplásica ou queilite angular. 
c) A leucoplasia pilosa é encontrada nas bordas laterais da língua e frequentemente apresenta distribuição bilateral, 
podendo estender-se para o ventre. 
d) A Angiomatoise Bacilar é uma doença infecciosa vascular proliferativa, com aspecto clínico e histológico muito 
similar à candidíase. A Angiomatoise Bacilar gengival manifesta-se nos lecidos moles e podem destruir o ligamento 
periodontal e o osso. 
 

 
 

  
 







