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PORTUGUÊS 
 

QUESTÃO 01 

 

 
 
A crase é um fenômeno que ocorre quando há a junção de duas letras iguais (a+a). Sobre o uso desse recurso 
apresentado no texto em questão é correto afirmar: 
 
A) Está correto, pois o verbo amor exige a preposição a; 
B) Está incorreto, já que nesse contexto,  amor   é substantivo, e não verbo; 
C) Está incorreto, pois profissão é uma palavra masculina; 
D) Está correto porque um  termo  exige preposição a e o outro aceita o artigo a; 
E) Está incorreto por causa da não concordância com a palavra amor. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 02 E 03 
 
O professor diz ao aluno: 
– Vou lhe fazer uma última pergunta. Se você souber, eu lhe dou 10. Quantos pelos tem o rabo de um cavalo?  
– Trinta mil, quinhentos e oitenta e três.  
– E como você sabe?  
– Desculpe, professor, mas essa já é outra pergunta... 

ANÍBAL LÍVTIN. PIADAS DE ESCOLA. COTIA: VERGARA & RIBA EDITORAS, 2007. P.37. 

 

QUESTÃO 02 

De acordo com a morfologia, vertente gramatical que estuda as classes de palavras, julgue as afirmações a seguir: 
 
I. Há no texto exemplos dos três tipos de pronomes pessoais (reto, oblíquo, de tratamento); 
II. Ao responder a primeira pergunta do professor, o aluno utiliza um numeral ordinal; 
III. As palavras que antecedem os termos professor (linha 1) e cavalo são, respectivamente artigos definido e indefinido. 
 
Estão corretas: 
 
A) Apenas II e III; 
B) Apenas I e II; 
C) Apenas I e III; 
D) Apenas III; 
E) Todas. 
 

QUESTÃO 03 

O Novo acordo da Língua Portuguesa, em vigor desde 2008, visa estreitar a correspondência ortográfica entre os países 
que utilizam a língua. A palavra pelos, presente na piada, é um exemplo de uma dessas modificações, pois 
 
A) Não recebe mais o acento diferencial, dessa forma o significado da palavra é estabelecido no contexto; 
B) Não recebe mais o acento porque é uma palavra oxítona composta por ditongo aberto; 
C) Não recebe mais o acento, que era agudo e a diferenciava da contração; 
D) Não recebe mais o acento diferencial, sendo assim, o sentido dessa palavra é sempre o mesmo; 
E) Não recebe mais o acento circunflexo, que causava dúvidas na escrita dessa palavra. 
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QUESTÃO 04 

Leia a tira: 
 

 
 
O humor da tira é baseado principalmente: 
 
A) Na característica polissêmica da palavra siga; 
B) Na característica ambígua da palavra siga; 
C) Na utilização das palavras médico e doutor, entendida por todos como sinônimas; 
D) Na utilização das palavras médico  e doutor, que são homônimas; 
E) Na garantia que o médico dá e que, na realidade, não se cumpre. 
 
TEXTO PARA AS QUESTÕES 05 E 06 
 

CONFLITOS 
 

Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações. Não se trata do conflito que 
sempre existiu entre velhos e moços. O universo pesquisado foi o lar, a família, os pais e os filhos. A novidade desta vez 
é que o mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é apenas um mal-entendido. 
Os pais acham que os filhos, por serem jovens, são necessariamente felizes, têm tudo da vida, tudo podem esperar do 
mundo. Os filhos acham que os pais, por representarem o poder, são necessariamente felizes porque chegaram lá. 
Acontece que nem os filhos são obrigatoriamente felizes nem os pais estão obrigatoriamente realizados. Os filhos 
reclamam das cobranças paternas. Os pais acreditam que os filhos não reconhecem o valor do lar constituído, da 
comida na mesa todos os dias. Bastaria um olhar mais profundo de um grupo sobre o outro para desmanchar o 
equívoco. Nem os filhos precisam invejar os pais pelo poder, nem os pais precisam ficar despeitados porque os filhos 
têm a vida toda pela frente deles. O amor nunca será a soma de iguais. 

Carlos Heitor Cony 

 

QUESTÃO 05 

A Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso, bem como a 
relação lógica das frases entre si. Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado 
completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si.  A sintaxe é um instrumento 
essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar palavras e orações. 
 
A única alternativa que traz uma afirmação falsa de acordo com as regras sintáticas é: 
 
A) No trecho “nem os pais precisam ficar despeitados porque os filhos têm a vida toda pela frente deles.”, a conjunção 

coordenativa que inicia o período indica adição; 
B) No período “Pesquisa só agora divulgada procurou entender as causas que separam gerações.”, o termo destacado 

funciona como oração subordinada adjetiva restritiva; 
C) “A novidade desta vez é que o mal-estar entre as gerações que vivem sob o mesmo teto e repartem a mesma mesa é 

apenas um mal-entendido.” é um exemplo de período composto por coordenação e subordinação; 
D) Na oração “Os filhos reclamam das cobranças paternas”, os termos destacados são acessórios; 
E) “O amor nunca será a soma de iguais.” É um período composto por coordenação. 
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QUESTÃO 06 

Os gêneros narrativos surgiram com a função de narrar 
fatos, como uma variação do gênero épico, que existe 
desde a antiguidade clássica. Porém, eles não são todos 
iguais, a partir de suas características podemos afirmar 
que o texto Conflitos encaixa-se no gênero: 
 
A) Carta; 
B) Crônica; 
C) Depoimento; 
D) Conto; 
E) Novela. 
 

QUESTÃO 07 

Observe o anúncio: 
 

 
 
O objetivo do seu autor foi chamar atenção dos 
interlocutores através de qual ferramenta linguística? 
 
A) Interdiscursividade; 
B) Paródia; 
C) Intertextualidade; 
D) Hiponímia; 
E) Hiperonímia. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 
Lembra aquela receita que só sua mãe ou sua avó sabem 
fazer? Pois saiba que, além de gostoso, esse prato é 
parte importante da cultura brasileira. É verdade. Os 
cadernos de receita são registros culturais. Primeiro, 
porque resgatam antigas tradições, seja familiares ou 
étnicas. Além disso, mostram como se fala ou se falava 
em determinada região. E ainda servem como passagem 
do tempo, chaves para alcançarmos memórias 
emocionais que a gente nem sabia que tinha (se você 
lembrou do prato que sua avó ou sua mãe fazia, você 
sabe do que eu estou falando). 

(http://vidasimples.abril.com.br/) 
 

De acordo com os padrões de coesão e coerência 
textuais, que juntos dão sentido ao texto, a única 
alternativa incorreta é: 
 

A) O termo além disso é utilizado para dar progressão 
ao texto, introduzindo uma informação nova; 

B) A utilização da palavra primeiro indica que o autor se 
propõe a listar informações; 

C) A expressão e ainda  funciona como elo de coesão 
entre a informação posterior e a informação anterior; 

D) O emprego do termo além disso acarreta uma falha 
de continuidade no texto, pois apresenta uma 
informação nova desligada do parágrafo anterior; 

E) Apesar de ser curto, o texto apresenta uma boa 
construção lógico-semântica-discursiva. 

 

QUESTÃO 09 

- Mandaram ler este livro... 
 Se o tal livro for fraquinho, o desprazer pode 
significar um precipitado mas decisivo adeus à 
literatura; se for estimulante, outros virão sem o peso da 
obrigação. 
 As experiências com que o leitor se identifica 
não são necessariamente as mais familiares, mas as que 
mostram o quanto é vivo um repertório de novas 
questões. Uma leitura proveitosa leva à convicção de 
que as palavras podem constituir um movimento 
profundamente revelador do próximo, do mundo, de 
nós mesmos. Tal convicção faz de caminhar para uma 
outra, mais ampla, que um antigo pensador romano 
assim formulou: Nada do que é humano me é alheio.             

(Cláudio Ferraretti) 
 

Após ler o texto, considere as afirmações a seguir: 
 

I. A separação correta da palavra destacada no texto é 
con - vic - ção; 

II. A regra geral da concordância foi utilizada 
corretamente no texto; 

III. A expressão “adeus à literatura” emprega 
corretamente a regência nominal. 

 

Estão corretas: 
 

A) Apenas I; 
B) Apenas II e III; 
C) Apenas I e II; 
D) Apenas I e III; 
E) Todas as afirmativas. 
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QUESTÃO 10 

De acordo com as regras que regem a correspondência 
oficial, é incorreto apenas o que se afirma em: 
 
A) As comunicações oficiais devem ser sempre formais; 
B) Ofício é a comunicação que é expedida 

exclusivamente para tratar assuntos oficiais entre 
órgãos da Administração Pública ou a particulares; 

C) O memorando é a modalidade de comunicação entre 
unidades administrativas de um mesmo órgão, que 
podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou 
em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma 
forma de comunicação eminentemente interna; 

D) O relatório é uma narração de atividades ou fatos, 
com a discriminação de todos os elementos; 

E) A redação oficial deve preservar a interferência da 
individualidade. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Analise as proposições abaixo: 
 
I. m: “1.545.858 é um número divisível por 6 e 13 é um 

número primo”; 
II. n: “A maior parte do planeta terra é constituída por 

água e a maior parte da água existente no planeta 
terra é potável”; 

III. p: “No Estado do Ceará existem 181 municípios e o 
que apresenta maior população é Fortaleza. 

 
Os valores lógicos das proposições m, n e p são, 
respectivamente: 
 
A) V, F, F; 
B) V, V, V; 
C) F, F, F; 
D) F, F, V; 
E) V, V, F.  
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 
Na disputadíssima eleição para prefeito de Sucupira, 
além do Odorico Paraguaçu, também concorreram Zeca 
Diabo, Dirceu Borboleta, Nezinho do Jegue e Dirce 
Cajazeira. Sem nenhum esclarecimento sobre o processo 
eleitoral, alguns eleitores votaram em mais de um 
candidato ao mesmo tempo, tendo sido detectadas as 
seguintes situações: Todos os eleitores de Odorico 
Paraguaçu também votaram em Zeca Diabo, mas 
nenhum eleitor de Zeca Diabo votou em Dirceu 
Borboleta. Todos os eleitores de Nezinho do Jegue 
também votaram em Dirce, e alguns eleitores de Dirce 
também votaram em Dirceu Borboleta. Como nenhum 
eleitor de Dirce votou em Zeca Diabo, e como nenhum 
eleitor de Nezinho do Jegue votou em Dirceu Borboleta, 
então: 
 

A) Pelo menos um eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor 
de Zeca Diabo; 

B) Pelo menos um eleitor de Odorico Paraguaçu é eleitor 
de Dirceu Borboleta; 

C) Nenhum eleitor de Nezinho do Jegue é eleitor de 
Odorico Paraguaçu; 

D) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 
Odorico Paraguaçu; 

E) Todos os eleitores de Dirce Cajazeira são eleitores de 
Nezinho do Jegue. 

 

QUESTÃO 13 

O número que completa a série 4, 421, 42, 48, 15, 522, __ 
é: 
 

A) 613; 
B) 513; 
C) 313; 
D) 213; 
E) 113. 
 

QUESTÃO 14 

Se        é o número de anos consecutivos em que 
Max foi Vereador pelo bairro do Divino, e se: 
 
    

 
 

 

 
 

 

Podemos dizer que Max já é Vereador há: 
 

A) 8 anos; 
B) 18 anos; 
C) 14 anos; 
D) 16 anos; 
E) 22 anos. 
 

QUESTÃO 15 

A negação da proposição “Vende o voto ou vota 
consciente” é: 
 

A) Não vende o voto e vota consciente; 
B) Vende o voto e não vota consciente; 
C) Não vende o voto ou não vota consciente; 
D) Não vende o voto e não vota consciente; 
E) Não vende o voto ou vota consciente. 
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ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

Analise as afirmações abaixo: 
 
I. A Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida 
também como Rio+20, foi uma conferência realizada 
entre os dias 13 e 22 de junho de 2012 na cidade 
brasileira do Rio de Janeiro, cujo objetivo era discutir 
sobre a renovação do compromisso político com o 
desenvolvimento sustentável; 

II. Considerado o maior evento já realizado pelas 
Nações Unidas, o Rio+20 contou com a participação 
de chefes de estados de cento e noventa nações que 
propuseram mudanças, sobretudo, no modo como 
estão sendo usados os recursos naturais do planeta. 
Além de questões ambientais, foram discutidos, 
durante a CNUDS, aspectos relacionados a questões 
sociais como a falta de moradia e outros; 

III. A participação do Irã na conferência Rio+20 gerou 
uma enorme controvérsia. O país enviará uma 
delegação, que inclui o presidente Mahmoud 
Ahmadinejad, para participar do evento em junho. 
Entretanto, o Irã possui sérias questões das quais se 
recusa a abordar, como as persistentes violações dos 
direitos humanos, as declarações belicistas e racistas 
contra Israel e a negativa em cooperar com a AIEA 
sobre seu programa nuclear. Alguns argumentaram 
que Ahmadinejad planeja usar a cúpula no Rio de 
Janeiro como uma plataforma para propaganda e 
projetar para o público interno uma falsa imagem de 
líder respeitado internacionalmente. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) I, II e III; 
D) Apenas II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 17 
Sobre a construção de uma Refinaria de Petróleo no 
Ceará, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
A) O terreno onde será construída a refinaria Premium 

II está situado nas cidades de Trairi e Paraipaba, 
litoral do Estado; 

B) O lançamento da pedra fundamental do investimento 
ainda foi feito pelo então presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT); 

C) A previsão de entrada em operação era para 2017, 
com capacidade para processar 300 mil barris de 
petróleo por dia, produzindo diesel, gás de cozinha, 
querosene de aviação, nafta petroquímica e coque; 

D) Existe um impasse entre índios Anacés e o Governo 
do Estado sobre a desapropriação de terras, o que 
pode atrasar o andamento da obra. Com o conflito, o 
estado corre o risco de perder os investimentos da 
Petrobras para a construção da refinaria, avaliada em 
R$ 10 bilhões; 

E) A Petrobras iniciou, recentemente, negociação com o 
grupo GS Caltex, da Coreia do Sul, sobre a 
possibilidade de parceria para a construção da 
refinaria Premium II, no Ceará. 

 

QUESTÃO 18 

A chamada Lei da Ficha Limpa, antigo anseio popular, 
impede o político condenado por órgãos colegiados de 
disputar cargos eletivos. Analise as afirmações abaixo: 
 
I. Foi aprovada no Congresso e sancionada pela 

Presidenta Dilma em 2011; 
II. A aplicação da lei, porém, dividiu opiniões e levou a 

um impasse que só se resolveu cinco meses após a 
eleição, quando o Supremo decidiu que a regra só 
valerá em 2012; 

III. Numa análise rápida pode parecer uma derrota dos 
eleitores para os políticos corruptos. Não é. Ao 
decidir pela aplicação da lei apenas a partir de 2012, 
o tribunal preservou a segurança jurídica brasileira, 
um dos pilares da democracia. 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) I, II e III; 
D) Apenas II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
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QUESTÃO 19 

O Novo Código Florestal envolve ao menos três pontos 
polêmicos tensionados por interesses ruralistas e 
ambientalistas. Analise as afirmações abaixo: 
 
I. Em primeiro lugar, os parlamentares ruralistas, 

hegemônicos no Congresso, vem atuando em prol de 
uma redução das faixas mínimas de preservação 
previstas pelas APPs (Áreas de Preservação 
Permanente). Os ruralistas também desejam obter 
permissão para realizar determinadas culturas em 
morros, o que é vedado pelas APPs; 

II. As zonas de RL (Reserva Legal) também são foco de 
debate, uma vez que os ruralistas pretendem 
favorecer uma elevação das áreas de reserva; 

III. Por fim, ambientalistas questionam a Anistia para 
Desmatadores, que deixariam de pagar multas 
referentes a desmatamentos realizados após a 
promulgação da Lei de Crimes Ambientais (22 de 
julho de 2008). 

 
Estão CORRETAS as afirmações: 
 
A) Apenas I e II; 
B) Apenas I e III; 
C) I, II e III; 
D) Apenas II e III; 
E) Todas as afirmações estão incorretas. 
 

QUESTÃO 20 

Em fevereiro de 2012, a operação Monte Carlo, da 
Polícia Federal, revelou as íntimas relações do bicheiro 
Carlos Cachoeira com influentes políticos do Centro-
Oeste, tanto da oposição como da base aliada. Assinale a 
única opção que contém uma personalidade do cenário 
politico e econômico brasileiro não envolvido neste 
escândalo: 
 
A) O Senador goiano Demóstenes Torres (ex-DEM); 
B) O Governador petista Agnelo Queiroz, do Distrito 

Federal; 
C) O Governador tucano Marconi Perillo, de Goiás; 
D) O empresário Fernando Cavendish, dono da 

empreiteira DELTA. 
E) O Senador paulista Eduardo Suplicy. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Sabe-se que, o pH de uma solução de anestésico local, e 
a do tecido em que é infiltrado, influencia  na ação no 
bloqueio nervoso. Com isso podemos concluir que 
teremos uma eficácia do anestésico quando: 
 

A) O pH do local de escolha for ácido; 
B) O anestésico for diluído em solução básica; 
C) O pH do anestésico for 5,1; 
D) O pH do tecido for 7,4 ; 
E) O pH do anestésico for abaixo de 6, por que diminui a 

sensação de queimação e torna o início da anestesia 
um pouco mais lento. 

QUESTÃO 22 

São nervos anestesiados pela técnica do nervo alveolar 
superior anterior, exceto: 
 
A) Alveolar superior anterior; 
B) Alveolar superior médio; 
C) Alveolar superior posterior e seus ramos; 
D) Infraorbitário (palpebral inferior); 
E) Infraorbitário (nasal lateral). 
 

QUESTÃO 23 

A técnica de Gow-Gates, é para bloqueio do nervo: 
 
A) Bucal; 
B) Mandibular; 
C) Alveolar inferior; 
D) Maxilar; 
E) Alveolar superior anterior. 
 

QUESTÃO 24 

De acordo com o período de calcificação, adotado por 
Garino e Figún, o término de calcificação dos seguintes 
dentes permanentes: Incisivo Central Superior, Incisivo 
Lateral  Inferior e Primeiro Molar Superior, são: 
 
A) 10 anos – 11 anos – 09 anos; 
B) 12 anos – 06 anos – 10 anos; 
C) 09 anos – 11 anos – 15 anos; 
D) 09 anos – 11 anos – 12 anos; 
E) 05 anos – 10 anos – 12 anos. 
 

QUESTÃO 25 

No tratamento de dentes permanentes que sofreram 
fraturas coronoradiculares, podemos tomar alguns 
procedimentos: 
 
I. Desgaste do fragmento dentário e alisamento 

radicular; 
II. Restauração transcirúrgica com resina composta ou 

colagem do fragmento; 
III. Aumento de coroa clínica; 
IV. Quando a extrusão subgengival se dá até cerca de 2 

mm, pode-se optar  por colocar  material a base de 
hidróxido de cálcio. 

 
A) Apresenta somente um item correto; 
B) Apresenta somente 2 itens corretos; 
C) Apresenta somente 3 itens corretos; 
D) Todos os itens estão corretos; 
E) Nenhum item está correto. 
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QUESTÃO 26 

A lipotímia, também conhecida como síncope vagal, 
desmaio, vem ser a perda mais ou menos de consciência, 
provocando uma sensação de ausência. Sabendo de seu 
diagnostico, consiste no tratamento: 
 
A) Colocar o paciente em posição pronada; 
B) Aplicar compressas mornas; 
C) Administrar oxigênio e óxido nitroso; 
D) Estimular a respiração; 
E) Facilitar a circulação periférica administrando 01 

comprimido de diazepam. 
 

QUESTÃO 27 

As radiografias são um complemento essencial, pois 
evidenciam detalhes impossíveis de serem detectados 
durante o exame clínico. São exemplos de formas 
identificáveis na imagem radiográfica, exceto: 
 
A) Calcificações pulpares; 
B) Restaurações de amálgama; 
C) Microtrincas de esmalte; 
D) Materiais forradores sob restaurações; 
E) Lesões císticas. 
 

QUESTÃO 28 

Sobre os ansiolíticos na Odontologia podemos afirmar: 
 
A) Segundo Andrade e Mattos, além de reduzir a 

ansiedade, tornam o paciente mais cooperador e 
causa reflexo de vômito; 

B) Uma das vantagens é relaxante da musculatura 
esquelética; 

C) O diazepam é um ansiolítico do grupo dos 
benzodiazepínicos tem vantagem de aumentar o 
fluxo salivar e potencializa o efeito dos anestésicos 
locais; 

D) Os ansiolíticos podem induzir a sonolência como seu 
principal efeito colateral, porém podem provocar 
confusão mental, cefaleia e arritmia cardíaca. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 29 

São patologias mediadas por imunidade, exceto: 
 
A) Estomatite aftosa recorrente; 
B) Lúpus Eritematoso discoide; 
C) Pênfigo vulgar; 
D) Líquen plano; 
E) Candidíase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

Sobre a Sífilis, podemos afirmar: 
 
A) Infecção, local e sistêmica, transmitida sexualmente, 

provocada pelo Treponema Pallidum; 
B) Apresenta-se em 2 estágios clínicos progressivos: um 

primário de cancro mole no ponto de contato e um 
secundário com lesões disseminadas sistemicamente; 

C) É tratado com corticoide  e penicilina; 
D) A sífilis congênita é devida a infecção 

transplacentária com o Treponema Pallidum durante 
o desenvolvimento fetal. As manifestações mais 
comuns são as fendas palatinas; 

E) O diagnóstico é mandatório laboratorial (VDRL). 
 

QUESTÃO 31 

Dentre as alterações de desenvolvimento da região oral, 
podemos classificar em: 
 
 1. Alterações das dimensões; 
 2. Alterações de número; 
 3. Alterações de forma; 
 4. Alterações de erupção; 
 5. Alterações de tecidos moles. 
 
(   ) Dentes impactados; 
(   ) Anodontia parcial e total; 
(   ) Microdontia e macrodontia; 
(   ) Geminação; 
(   ) Anqilogossia. 
 
Diante do exposto marque a alternativa correta: 
 
A) 1, 2, 3, 4, 5; 
B) 4, 2, 1, 3, 5; 
C) 5, 3, 4, 2, 1; 
D) 3, 1, 2, 4, 5; 
E) 5, 4, 3, 2, 1. 
 

QUESTÃO 32 

Dos grampos usados para isolamento absoluto, o 
número do grampo utilizado para molares inferiores é: 
 
A) 211; 
B) 00; 
C) 28 N; 
D) 212; 
E) 209. 
 

QUESTÃO 33 

São propriedades do Ionômero de vidro, exceto: 
 
A) Adesividade a estrutura dental; 
B) Liberação de flúor; 
C) Compatibilidade biológica; 
D) Coeficiente de expansão térmica linear próxima à 

estrutura dental; 
E) Resistência à tração e ao desgaste bem superior às 

resinas compostas. 
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QUESTÃO 34 

Desenvolvido na década de 70, genericamente 
representa uma combinação de pó do cimento de 
silicato e o líquido do cimento de policarboxilato. 
Apresentam como principais constituintes do pó, a 
sílica, a alumina e o fluoreto de cálcio. Estamos falando 
do(a): 
 
A) Ionômero de vidro; 
B) Resina composta; 
C) Pasta zinco-enólica; 
D) Cimento cirúrgico; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 35 

A distância para o espaço biológico deve ser sempre 
mantida. A violação desta condição leva à inflamação e 
alteração tecidual. Sabendo disto, podemos dizer que o 
espaço biológico apresenta-se: 
 
A) 2,04 mm; 
B) 3,04 mm; 
C) 1,50 mm; 
D) 0,69 mm; 
E) 1,07 mm. 
 

QUESTÃO 36 

A endocardite bacteriana, embora incomum, é uma 
infecção em válvulas naturais ou protéticas, grave e 
ameaçadora da vida caso não seja diagnosticado e 
instituído o tratamento adequado e precoce. Para 
realização de procedimentos mais invasivos na 
Odontologia, necessitamos realizar a proxilaxia 
antibiótica. É condição associada à endocardite que a 
proxilaxia é indicada: 
 
A) Defeito de septo atrial; 
B) Febre reumática prévia sem disfunção valvar; 
C) Cardiomiopatia hipetrófica; 
D) Grandes próteses articulares; 
E) Cardíaco prévio de revascularização miocárdica. 
 

QUESTÃO 37 

“É o arranjo organizacional do Estado brasileiro que dá 
suporte à efetivação da política de saúde no Brasil, e 
traduz em ação os princípios e diretrizes desta política”. 
Na definição acima, estamos falando do(a): 
 
A) Lei n 8.080/90; 
B) NOAS; 
C) SUS; 
D) Lei n 8142/90; 
E) Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38 

Alguns procedimentos odontológicos apresentam riscos 
diferenciados para provocar bacteremia, sendo estes 
orientadores da necessidade do uso de profilaxia 
antibiótica. Podemos excluir do uso o item: 
 
A) Exodontias; 
B) Instrumentação endodôntica ou só cirurgia periaical; 
C) Limpeza profilática de dentes ou implantes onde se 

prevê sangramento; 
D) Em tomadas radiográficas periapicais; 
E) Colocação inicial de banda ortodôntica, mas não de 

braquetes. 
 

QUESTÃO 39 

A definição: Processo físico ou químico que elimina a 
maioria dos microrganismos patogênicos de objetos 
inanimados e superfícies, com exceção de esporos 
bacterianos. Estamos falando de: 
 
A) Desinfecção; 
B) Esterilização; 
C) Degermação; 
D) Assepsia; 
E) Antissepsia. 
 

QUESTÃO 40 

São exames complementares par realizar uma cirurgia 
de um terceiro molar incluso: 
 
A) Coagulograma (TTPa ,TP), glicemia em jejum e 

hemograma completo; 
B) Somente o hemograma é suficiente; 
C) Tempo de protombina, hemograma completo e 

antibiograma; 
D) Teste alergológico, Glicemia e hemograma completo; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 41 

Em Endodontia, as soluções e substâncias mais 
comumente indicadas são, exceto: 
 
A) Composto halogenado; Solução de hipoclorito de 

sódio a  2,5%; 
B) Detergente sintético; Duponol C a 1% (alquil-sufato 

de sódio); 
C) Quelante; Solução de ácido etilenodiaminotetracético 

- EDTA; 
D) Composto halogenado; Solução de Gluconato de 

Clorexidina a 2%; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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QUESTÃO 42 

Sobre as técnicas radiográficas usadas na Endodontia, 
podemos afirmar que: "Esta técnica, imprescindível 
quando há a necessidade de evitar sobreposição de 
objetos e quando se deseja identificar objetos colocados 
para o lado vestibular ou lingual, consiste em variar o 
ângulo de incidência horizontal para mesial ou distal, no 
momento da tomada radiográfica". Estamos falando da 
técnica: 
 
A) Rastreamento radiográfico triangular de Bramante & 

Berbet; 
B) Heckel Almeida; 
C) Le Master; 
D) Clark; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 43 

O diagnóstico clínico/radiográfico e tratamento do cisto 
periodontal apical de origem inflamatória, consiste: 
 
A) Dor ausente, coroa pode está escurecida, percussão 

lateral e vertical com presença de dor, sugestão 
radiográfica de osteíte rarefaciente circunscrita, 
tratamento com antibioticoterapia; 

B) A polpa não responde ao teste de sensibilidade, coroa 
pode está escurecida, sugestão radiográfica de ligeiro 
espessamento ao longo do dente, tratamento consiste 
no desbridamento do forame apical para drenagem; 

C) Dor ausente, aspecto da face normal, durante a 
mastigação presença de dor e radiograficamente 
ligeiro espessamento ao longo de dente, tratamento 
de necro pulpectomia II; 

D) Polpa necrosada, não respondendo ao testes de 
sensibilidade; coroa pode está escurecida; percussão 
lateral e vertical ausência de dor; sugestão 
radiográfica de osteíte rarefaciente circunscrita, 
tratamento necropulpectomia II; 

E) Dor ausente, aspecto da face normal, durante a 
mastigação presença de dor e radiograficamente 
ligeiro espessamento ao longo de dente, tratamento 
de necro pulpectomia I; 

 

QUESTÃO 44 

Sobre a anatomia interna dos dentes podemos afirmar: 
 
A) A dentina e a polpa são consideradas como aspectos 

diferentes de um mesmo tecido que mantêm entre si 
íntima relação histológica, fisiológica, histopatológica, 
caracterizando o chamado complex polpa-dentina; 

B) A cavidade pulpar é o espaço presente internamente 
no dente, limitado em toda sua extensão por dentina; 

C) O canal radicular, biologicamente, é divido em três 
conformações: canal cementário, canal dentonário e 
canal cervical; 

D) No canal cementário encontramos um tecido 
conjuntivo maduro com dentinoblastos; 

E) O canal dentinário, onde se localiza a polpa dental, é 
considerado o "campo de ação do endodontista", 
tendo por limite apical, a união CDC. 

 

QUESTÃO 45 

São estruturas que são partes constituintes da região 
apical e periapical, exceto: 
 
A) Coto pulpar; 
B) Canal cementário; 
C) Polpa coronária; 
D) Parede e osso alveolar; 
E) Limite cemento-dentina-canal. 
 

QUESTÃO 46 

Sobre o abscesso dentoalvelar agudo podemos afirmar 
que clinicamente: 
 
A) Na fase clínica inicial os sinais e sintomas 

predominantes são a ausência de sensibilidade 
pulpar, sem sintomatologia dolorosa; 

B) O dente apresenta acentuada mobilidade e intrusão; 
C) A região periapical apresenta-se extremamente 

sensível a palpação; 
D) Radiograficamente, apresenta-se um espessamento 

do espaço periodontal; 
E) Externamente veem-se alterações de volume facial, 

caracterizando um caso de urgência. 
 

QUESTÃO 47 

São indicações de biopulpectomia, exceto: 
 
A) Pulpites agudas irreversíveis; 
B) Pulpites crônicas; 
C) Tratamento de canais radiculares com finalidade 

protética e/ou cirúrgica; 
D) Reabsorção interna; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 48 

A pulpite aguda purulenta tem como histopatológico, 
predominância de polimorfonucleares no exudato e 
microabscessos com secreção purulenta proveniente da 
desintegração dos leucócitos. Baseado nesta afirmativa, 
podemos afirmar que o diagnóstico e tratamento, são: 
 
A) Paciente não apresenta dor; Apenas prescrição de 

antibiótico; 
B) Dor espontânea, severa; Apenas prescrição de 

analgésico e antibiótico; 
C) Radiograficamente apresenta uma visível lesão 

cística e dor espontânea; Acesso e anti-inflamatório ; 
D) Dor provocada e de curta duração; não há 

necessidade de tratamento; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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QUESTÃO 49 

São características aceitáveis do material para 
obturação de sistemas radiculares, exceto: 
 
A) Biocompatibilidade com os tecidos dentais; 
B) Radiopacidade; 
C) Apresentar pH 4,5, com o intuito de neutralizar as 

toxinas; 
D) Apresentar propriedades bacteriostáticas; 
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

QUESTÃO 50 

Sobre a Pericementite Apical Aguda – Origem 
Microbiana: 
 
I. A agressão gera fenômenos vasculo-exsudativos que 

provocam a sensação de extrusão dentária; 
II. O fato de não haver uma interação de neutrófilos 

com os microrganismos, existe apenas um exsudato 
seroso (ausência de Exsudato Purulento); 

III. Clinicamente podem-se observar restaurações com 
infiltrações e/ou fraturas, cáries, escurecimento da 
coroa dentária, bolsa periodontal, facetas de 
desgaste; 

IV. Dor espontânea e discreta, localizada, às vezes 
pulsátil. Sensibilidade à percussão, ligeira extrusão 
dentária, discreta mobilidade. 

 
A) Somente I está correta; 
B) Somente I, II estão corretas; 
C) Somente I, II e III estão corretas; 
D) Somente IV está correta; 
E) Todas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




