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escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 
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CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto 01 para as questões 01 e 02. 
 

LEI EXIGE ALERTA PARA RISCO DE TROMBOSE 

 

BRASÍLIA – O Senado aprovou ontem projeto que obriga as empresas de transporte coletivo a orientarem os 
passageiros sobre os riscos de trombose venosa em viagens longas. O objetivo do projeto é a adoção de medidas, pelos 

viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose – como a não permanência sentado por horas 

seguidas.  

Viagens longas aumentam as chances de transtornos ligados à circulação. Embora isso também aconteça em 

transportes terrestres, os riscos se elevam muito no deslocamento por avião, devido à conjunção de fatores, como 

imobilidade, altitude e diferença de pressão. 
Jornal do Commercio. 22.11.2012. p.11. Adaptado. 

 
01. De acordo com o texto,  
 
A) a trombose acomete apenas pessoas que viajam de avião. 
B) é irrelevante a preocupação com problemas circulatórios em viagens aéreas. 

C) pessoas acima de 70 anos que viajam períodos longos são vítimas de trombose. 

D) o risco de trombose endovenosa é quase mínimo em viagens terrestres, especialmente em pessoas cardíacas. 

E) problemas circulatórios podem surgir em passageiros que viajam durante longo tempo por terra ou de avião. 
 
02. Em “...a adoção de medidas, pelos viajantes, que reduzem a possibilidade de ocorrência de trombose...” , o verbo desse 

trecho 
 
A) concorda com o seu sujeito “medidas”. 

B) poderia também concordar com o termo “adoção”.  D) deveria concordar com o sujeito “possibilidade”. 

C) ainda poderia concordar com o pronome relativo “que”. E) concorda com o sujeito “viajantes”. 
 
Texto 02 para as questões de 03 a 06. 
 

O CAMINHO DA VIDA 
 

O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos 

homens... levantou no mundo as muralhas do ódio... e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os 

morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz 

abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos 

e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.  Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do 

que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência, e tudo será perdido.  
(O Último discurso, do filme O Grande Ditador) Disponível em: http//: pensadoruol.com.br 

 

03. Em uma das alternativas abaixo, o verbo sublinhado exige complemento regido de preposição. Assinale-a. 
 
A) “Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura.” 

B) “Pensamos em demasia e sentimos bem pouco.” 

C) “...tem-nos deixado em penúria.”  

D) “...mas nos sentimos enclausurados dentro dela.” 

E) “...tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios”. 
 
04. Segundo o texto 01, 
 
A) o mundo se ressente de uma tecnologia mais ousada para avançar. 

B) a velocidade liberta o homem das tensões e dos estresses diários. 

C) as máquinas superam os homens, e isso os alegra e os mantém em paz interior. 

D) a diversidade de saberes concorreu para que o homem se tornasse incrédulo. 

E) as virtudes da afeição e da doçura transbordam pelos recantos do mundo atual. 

 

05. Observe os itens abaixo e os seus termos sublinhados:  
 

I. “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.” 

II. “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.” 

III. “Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” 
 

Esses termos poderiam ser substituídos, respectivamente e sem causar prejuízo semântico, por  
 
A) desviamos, luxúria, descrentes, solidários. 

B) afastamos, falência, confiantes, fraternos.  D) isolamos, riqueza, crédulos, sensíveis. 

C) desviamos, miséria, incrédulos, afáveis. E) afastamos, miséria, incrédulos, desumanos. 
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06. Em qual das alternativas abaixo, a justificativa para o acento do termo sublinhado está INCORRETA? 
 
A) “Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela” – a tonicidade recai na antepenúltima sílaba. 

B) “...nossa inteligência, empedernidos e cruéis.” – o termo é acentuado por se tratar de oxítona terminada em ditongo aberto 

“éi”. 

C) “A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria.” – ambos os termos se acentuam por serem paroxítonas 

terminadas em hiato. 

D) “O caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza, porém nos extraviamos.” – acentua-se por ser oxítona terminada 

em “em”. 

E) “Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade.” – o termo se acentua pela mesma regra do termo sublinhado na 

alternativa “A”. 

 

07. Observe a imagem abaixo: 

 
Disponível em: http://imageoline.com.br 

 
Percebem-se nela alguns erros. Assinale a alternativa em que ela é reproduzida sem conter qualquer INCORREÇÃO 

gramatical. 
 
A) Não importa se não há luz no fim do tunel; assim que entro acendo a minha... 

B) Não importa, se não há luz no fim do túnel, assim que entro, acendo a minha. 

C) Não importa se não há luz no fim do túnel; assim que entro, acendo a minha... 
D) Não importa se não há luz no fim do tunel : assim que entro acendo a minha.... 

E) Não importa se não há luz no fim do túnel... assim que entro; acendo a minha... 

 

TEXTO 03 para as questões de 8 a 10. 
 

O ponto-chave é que as pessoas são muito diferentes entre si, em diversos aspectos, tais como físicos, 
psicológicos, históricos etc. Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações. De um lado, temos uma 

organização buscando uma pessoa para executar determinada função, e de outro, candidatos oferecendo suas 

características e expertises em troca de uma remuneração por sua força de trabalho. Este processo é diretamente 

proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais à medida que se apresenta como o primeiro instrumento de gestão 

de talentos dentro das organizações de sucesso. 
Disponível em: http://pt.scribdcom.doc 

 

08.  No trecho “Assim se faz necessária a seleção de pessoas nas organizações.”, se ao termo “seleção” fosse acrescido “ o 

recrutamento”, estaria CORRETO o que está contido na alternativa 
 
A) Assim se fazem necessária a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

B) Assim se fazem necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

C) Assim se faz necessários a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

D) Assim se fazem necessárias a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

E) Assim se faz necessário a seleção e o recrutamento de pessoas nas organizações. 

 

09. Atente para os termos sublinhados e, sobretudo, para as letras destacadas nos itens abaixo: 
 

I. “De um lado, temos uma organiZação buscando uma pessoa para executar...” 
II. “Assim se faz necessária a seleÇão de pessoas nas organizações.” 

III. “Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empreSas...” 

IV. “...como o primeiro instrumento de gestão de talentos dentro das organizações de  suceSSo.” 

V. “...buscando uma pessoa para eXecutar determinada função...” 

 

Assinale a alternativa que contém a afirmativa CORRETA. 
 
A) Como o termo sublinhado no item I, escreve-se “paraliZação”. 

B) O termo “ascenÇão” segue a mesma regra de grafia do termo sublinhado no item II. 

C) Como o termo sublinhado do item III, grafa-se o termo “miudeSa” 

D) O termo “rebuliSSo” se grafa da mesma forma que o termo sublinhado no item IV. 

E) Como o termo sublinhado no item V, grafa-se o termo “eXumar”. 




http://imageoline.com.br/
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152292633010221&set=a.10150702405425221.720789.280425275220&type=1&ref=nf
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10. Observe o trecho abaixo: 
 

“Este processo é diretamente proporcional ao sucesso dentro das empresas atuais...” 

 
Sobre os termos sublinhados, está CORRETO o que se declara na alternativa  

 

A) Estão ligados ao verbo “ser”, caracterizando-se um complemento verbal. 

B) Ligam-se ao termo “proporcional”, apontando um exemplo de regência verbal. 

C) Ligam-se ao termo proporcional, caracterizando um exemplo de regência nominal. 

D) Estão ligados ao termo “diretamente”, caracterizando exemplo de regência nominal. 

E) Estão ligados a “diretamente proporcional”, apontando exemplo de regência verbal. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. À luz do exame precedente do conteúdo existencial, o passo em que os seguintes argumentos cometem a falácia 

existencial foi  
 

 (x)  nenhum matemático quadrou o círculo; 

portanto, (y)  ninguém que tenha quadrado o círculo é matemáticos 

portanto, (z)  todos os que quadraram o círculo são não-matemáticos; 

portanto,  (t)  algum não-matemático quadrou o círculo. 
 
A) x para y. B) x para z. C) y para z. D) y para t. E) z para t.  

 

12. Dados três argumentos abaixo,  
 

1º) Se x = 0, então x + y = y 

 Se y = z, então x + y ≠ y 

 ___________________________________________________________ 

 Logo, se x = 0, então y ≠ z 
 

2º) Se 3 é primo, então 3 não divide 9 

 3 divide 9 

 ___________________________________________________________ 
 Logo, 3 não é primo  

 
3º)  (1) x ≠ 0 

 (2) x = 0 ˅ ~ (x < 1 ˅ y   x)  

 (3) y > x → y > 1  x + y > 2 
 ____________________________________________________________ 

  y > 1 → x < 1 
 

É CORRETO afirmar que 
 
A) os argumentos 1º e 2º são válidos, e o 3º é um sofisma.  

B) o argumento 1º é válido, enquanto que o 2º e o 3º são falsos. 

C) todos são argumentos válidos. 

D) os argumentos 1º e 3º são válidos, e o 2º é um sofisma. 

E) todos os argumentos são sofismas. 

 

13. Se Helena disse a verdade, Clara e Júlia mentiram. Se Júlia mentiu, então Ellen falou a verdade. Se Ellen falou a 

verdade: o Vaticano fica na Argentina, mas o Vaticano não fica na Argentina, logo 
 
A) Helena e Clara disseram a verdade. 

B) Helena e Ellen mentiram.  D) Júlia mentiu ou Ellen disse a verdade. 

C) Júlia e Ellen mentiram. E) Júlia e Clara mentiram. 
 

14. Dadas as afirmativas abaixo: 
 

1ª)  Uma proposição p implica uma proposição q quando, em suas tabelas-verdades, não ocorrem VF ou FV. 

2ª)  Duas proposições p e q são ditas independentes quando, em suas tabelas-verdade, ocorrem as quatro alternativas. 

3ª)  A condição necessária e suficiente para que p  q é que p  q seja uma tautologia. 
 
É CORRETO afirmar que 

 

A) 1ª, 2ª e 3ª são verdadeiras. 

B) somente a 1ª é verdadeira.  D) somente a 2ª é verdadeira. 

C) a 2ª e a 3ª são verdadeiras.  E) nenhuma é verdadeira. 
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15. O conjunto verdade da proposição “p ˅ (q  ~ q)  p” é dado por 
 

A) VVVV.  B) VVFF. C) VFVF. D) FVFV. E) FFFF. 

 

16. Dados os conjuntos A = {1, 2, 3, 4} e B = {2, 4, 6}, então (A  B)  (A – B) é igual a 
 

A) . 
B) {3}.  D) {1, 3}. 

C) {1, 3, 6}. E) {1}. 

 

17. Se S = Cn, 0 + Cn, 1 + Cn, 3 + ... + Cn, n e 4S = 512, então n é igual a 

 

A) 5 

B) 6  D) 8 
C) 7  E) 9 

 

18. No circuito abaixo, todos os relés funcionam independentes. Se a probabilidade de fechamento de cada relé do 

circuito é 0,2 então a probabilidade para que haja corrente elétrica, circulando entre os terminais A e B é de, 

aproximadamente, 

 

 
 

19. Feito o levantamento estatístico de notas obtidas por uma equipe de ginasta, obteve-se o gráfico abaixo. Com 

respeito a essas informações, é CORRETO afirmar que: a média das notas dessa equipe; o desvio absoluto médio 

dessa amostra de notas; o desvio-padrão e a variância dessa amostra de dados são, respectivamente, iguais a 

 

 
 

20. Uma amostra de 200 observações acusou 20 baterias defeituosas numa remessa. Usando o intervalo de confiança de 

99%, o erro de estimação dessa amostra é, aproximadamente, igual a  

 

(dado que: para o intervalo citado, tem-se z = 2,58 e, considere raiz quadrada de 4,5 como 2,1) 

 

A) 0,07. 

B) 0,06.  D) 0,04.  
C) 0,05. E) 0,03. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. As dosagens máximas dos anestésicos locais devem ser observadas rigorosamente quando de sua administração aos 

pacientes, evitando possíveis complicações e garantindo maior conforto ao paciente e ao profissional durante todo o 

tratamento. Considerando o uso de lidocaína a 2% com vasoconstritor (1:100.000) em paciente masculino, 22 anos, 

saudável, pesando 70 kg, a dose máxima recomendada pelos fabricantes e a quantidade de tubetes que podem ser 

administrados são, respectivamente, de 
 
A) 462 mg, 12 tubetes. 

B) 462 mg, 8 tubetes.  D) 308 mg, 8 tubetes. 

C) 308 mg, 12 tubetes. E) 490 mg, 6 tubetes. 

 

A) 9%. 

B) 11 %.  

C) 13%. 

D) 15%. 

E) 17%. 

A) 9; 0,5; 0,6; 0,5. 

B) 9, 0,5; 0,6; 0,4.  

C) 9; 0,6; 0,5; 0,4. 

D) 9, 0,5; 0,6; 0,6. 

E) 8; 0,5; 0,6; 0,4. 
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22. Uma complicação associada ao uso de anestésicos locais é a paralisia facial, que apresenta caráter geralmente 

transitório, havendo mínima ou nenhuma perda de sensibilidade. Sobre essa complicação, é CORRETO afirmar 

que 
 
A) a paralisia facial transitória é uma complicação exclusiva das técnicas de bloqueio anestésico extraoral pela proximidade 

com o VII nervo craniano. 

B) é comumente causada pela introdução de anestésicos locais na cápsula da glândula parótida e bloqueio do VII nervo 

craniano. 

C) é comumente associada à introdução de anestésicos locais profundamente através do forame palatino maior e bloqueio do V 

nervo craniano. 

D) não é uma complicação decorrente das técnicas de bloqueio anestésico intraoral. 

E) a aplicação de grandes quantidades de anestésicos locais sobre o V nervo craniano pode gerar essa complicação, não 
importando a técnica anestésica utilizada. 

 
23. A ação dos anti-inflamatórios não esteroides se dá pela 
 
A) liberação da substância P. 

B) inibição dos receptores GABA.  D) diminuição da estimulação neuronal. 
C) ação direta nos receptores opioides. E) inibição da síntese de Prostaglandinas. 
 
24. Os antibióticos são um grupo de medicamentos amplamente utilizado na Odontologia com a função de inibir o 

crescimento de microorganismos patogênicos e eventualmente destruí-los. Assinale a alternativa que apresenta 

somente antibióticos classificados como agentes bactericidas, independentemente da concentração administrada. 
 
A) Amoxacilina, Claritromicina, Clindamicina, Doxaciclina. 

B) Amoxacilina, Cefalotina, Metronidazol, Vancomicina. 

C) Cefalexina, Azitromicina, Clindamicina, Gentamicina. 

D) Metronidazol, Ceftriaxona, Espiramicina, Amicacina. 

E) Ampicilina, Oxacilina, Eritromicina, Rifamicina. 
 
25. A exodontia dos terceiros molares apresenta-se como um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados pelos 

cirurgiões-dentistas. Assinale a alternativa que descreve CORRETAMENTE as indicações e contraindicações para 

exodontia dos terceiros molares. 
 
A) Com o aumento da idade, aumenta a indicação para remoção de dentes impactados pela menor incidência de pericoronarite 

(resposta inflamatória local exacerbada, associada à presença de tecido mole recobrindo a superfície oclusal dos terceiros 

molares). 

B) Terceiros molares semi-inclusos associados à dificuldade de higienização local podem resultar em cáries e problemas 

periodontais nos segundos molares, o que justifica sua exodontia, mesmo que assintomáticos. 

C) A exodontia dos terceiros molares em pacientes submetidos à cirurgia ortognática deve ser obrigatoriamente realizada 

durante as osteotomias maxilares e mandibulares, diminuindo o risco de complicações transoperatórias. 
D) O saco do folículo dentário, responsável pela formação da coroa, sofre transformação maligna, o que justifica a exodontia 

dos terceiros molares, mesmo que assintomáticos. 

E) A exodontia dos terceiros molares deve ser realizada precocemente (fase II e III de Nola), a fim de facilitar o procedimento 

cirúrgico. 
 
26. Os cuidados pré e pós-operatórios são fundamentais para o sucesso dos procedimentos cirúrgicos, pois permitem 

cicatrização local adequada e diminuem o índice de complicações. Sobre os cuidados pré e pós-operatórios, é 

CORRETO afirmar que 
 
A) o uso pré-operatório de antibióticos assim como sua continuidade após o procedimento cirúrgico são obrigatórios para 

diminuir o risco de infecção. 

B) o sangramento pós-operatório é inerente aos procedimentos cirúrgicos e não pode ser evitado. 

C) edema pós-cirúrgico é uma sequela esperada na cirurgia de remoção dos terceiros molares inclusos, iniciando no momento 

da cirurgia e atingindo seu ápice em aproximadamente 06 dias. 

D) a alveolite seca, distúrbio de cicatrização, que ocorre após a formação do coágulo sanguíneo, pode ter sua incidência 

diminuída por meio de bochecho pré-operatório de agentes antimicrobianos como solução de clorexidina. 

E) dor e trismo são complicações esperadas após a cirurgia de remoção dos terceiros molares, embora não estejam diretamente 

relacionadas com o tempo e a técnica utilizados na cirurgia. 
 
27. O conhecimento farmacológico dos agentes anestésicos assim como as dosagens máximas que podem ser 

administradas aos pacientes devem ser criteriosamente observados a fim de se evitarem possíveis complicações. 

Considerando o uso de mepivacaína a 3% sem vasoconstritor em paciente masculino, 06 anos, saudável, pesando 18 

kg, a dose máxima recomendada pelos fabricantes e a quantidade de tubetes que podem ser administrados 

seguramente são: 
 
A) 120 mg, 2 tubetes. 

B) 120 mg, 3 tubetes.  D) 79 mg, 3 tubetes. 

C) 79 mg, 2 tubetes. E) 108 mg, 3 tubetes. 
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28. Sobre a farmacologia dos anestésicos locais, pode-se afirmar CORRETAMENTE que 
 
A) os anestésicos locais do tipo amida possuem biotransformação mais simples do que o grupo éster, sendo realizados 

primariamente por hidrólise, no plasma sanguíneo. 

B) os anestésicos locais possuem ação direta no miocárdio, modificando os eventos eletrofisiológicos, sendo que à medida que 

aumenta o nível sanguíneo de anestésico local, a velocidade de elevação de várias fases da despolarização miocárdica 

aumenta. 

C) após a absorção pela corrente sanguínea, os agentes anestésicos são distribuídos para todos os tecidos do corpo, sendo a 

maior porcentagem localizada no músculo esquelético. 

D) a hipertermia maligna é uma desordem farmacológica que apresenta altas taxas de mortalidade, sendo desencadeada pela 

administração de anestésicos locais do tipo amida ou éster. 

E) a velocidade em que o anestésico local é removido do sangue é descrita como meia-vida da droga, sendo que o tempo de 
meia-vida em horas da mepivacaína é equivalente ao da bupivacaína. 

 
29. Durante a reinfiltração dos agentes anestésicos, pode ser visto um fenômeno denominado taquifilaxia, que 

corresponde à(ao) 
 
A) resposta exacerbada dos receptores cardíacos devido ao aumento da concentração do agente anestésico local. 
B) aumento da tolerância ao agente anestésico administrado repetidamente. 

C) reação alergênica, antígeno x anticorpo, desencadeada pelo segundo contato entre pacientes sensíveis e agentes anestésicos 

locais. 

D) aumento da ligação entre anestésico local e receptor, gerando melhora na resposta anestésica local. 

E) aumento da ação vasoconstritora associada à importante repercussão sobre o sistema cardiovascular. 
 
30. O bloqueio do nervo alveolar inferior (anestesia pterigomandibular) é uma das técnicas anestésicas mais utilizadas 

na Odontologia. Quando CORRETAMENTE executada, permite anestesia das seguintes regiões: 
 
A) dentes inferiores até linha média, mucoperiósteo vestibular, membrana mucosa vestibular, toda extensão da língua, assoalho 

da cavidade bucal, tecidos moles e periósteo lingual. 

B) dentes inferiores até linha média, mucoperiósteo vestibular, membrana mucosa anterior ao primeiro molar inferior, dois 

terços anteriores da língua, assoalho da cavidade bucal, tecidos moles e periósteo lingual. 

C) dentes inferiores até linha média, mucoperiósteo vestibular, membrana mucosa vestibular, dois terços anteriores da língua, 

assoalho da cavidade bucal, tecidos moles e periósteo lingual, porção posterior da mucosa jugal adjacente aos molares. 

D) dentes inferiores até linha média, mucoperiósteo vestibular, membrana mucosa vestibular, terço anterior da língua e 

assoalho da cavidade bucal. 

E) dentes inferiores até linha média, mucoperiósteo vestibular, membrana mucosa vestibular, toda extensão da língua, assoalho 
da cavidade bucal, tecidos moles e periósteo lingual, porção posterior da mucosa jugal adjacente aos molares. 

 
31. O desenvolvimento de técnicas assépticas é fundamental aos cirurgiões-dentistas. Quanto aos processos de 

esterilização, atualmente o uso de calor úmido sob pressão é o mais indicado para a esterilização dos materiais. 

Considerando a adoção de invólucros íntegros e específicos no processo de autoclavagem, associado a ciclo correto 

de secagem e armazenamento adequado em ambiente fechado, o tempo em que a esterilização permanece viável é de 
 
A) um ano e seis meses. B) seis meses. C) um mês. D) duas semanas. E) sete dias. 

 

32. O planejamento pré-operatório para exodontia dos terceiros molares inferiores, por meio de exame clínico e 

radiográfico criterioso, é fundamental para que o profissional obtenha sucesso no tratamento cirúrgico. A 

classificação adequada, segundo Pell e Gregory, para o terceiro molar inferior, representado na figura, é 

 

  

A) 3B. 

B) 2B. 

C) 2A. 

D) 1B. 
E) 1A. 

 

 
33. Uma vez terminado o procedimento cirúrgico, deve-se instruir os pacientes sobre os cuidados necessários no pós-

operatório. O sangramento é uma manifestação comum e esperada. Sobre ela, é CORRETO afirmar que 
 
A) a manobra inicial para controlar o sangramento é a colocação de gaze diretamente sobre o alvéolo vazio. 

B) a aplicação de grande quantidade de gaze sobre as superfícies oclusais dos dentes adjacentes à área cirúrgica produz boa 

pressão sobre o alvéolo recém-operado. 

C) a gaze deve ser posicionada seca sobre o alvéolo, visando a um melhor controle do sangramento. 
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D) o paciente deve ser informado de que o sangramento leve por mais de uma hora, após o término do procedimento cirúrgico, 

não é normal. 

E) nas primeiras 12 horas, o paciente deve ser orientado a não cuspir e a fazer a ingestão de alimentos líquidos através de 

canudos. 
 
34. As exodontias são procedimentos usuais na prática odontológica, e, durante sua realização, podem ocorrer 

complicações.  Sobre a fratura radicular, é CORRETO afirmar que 
 
A) todos os fragmentos radiculares fraturados devem ser removidos. 

B) fragmentos fraturados associados a imagens radiolúcidas no ápice devem ser mantidos em posição. 

C) caso ocorra fratura radicular no terço apical, a remoção do fragmento deve ser inicialmente tentada pela via alveolar 

(técnica fechada). 

D) caso ocorra fratura radicular no terço cervical, a remoção do fragmento deve ser sempre realizada pela via não alveolar 

(técnica aberta). 

E) a técnica de irrigação-sucção é a mais efetiva para a remoção de fragmentos radiculares fraturados. 
 
35. As infecções odontogênicas se constituem em um dos problemas mais difíceis de se tratar em Odontologia. O uso de 

agentes antimicrobianos pode ser importante no controle e tratamento das infecções de origem dentária. Dos 

agentes antimicrobianos listados a seguir, assinale aquele que deve ser prescrito para uso via oral em pacientes com 

o sistema imunológico comprometido. 
 
A) Cefalexina, por ser um agente bactericida. 

B) Eritromicina, por ser um agente bactericida.  D) Tetraciclina, por ser um agente bacteriostático. 

C) Amoxacilina, por ser um agente bacteriostático. E) Vancomicina, por ser um agente bacteriostático. 
 
36. Paciente de 16 anos, com história de acidente esportivo, apresentou trauma dentário com avulsão dos incisivos 

centrais superiores há 15 minutos. Dentre as alternativas, assinale aquela que apresenta a conduta com melhor 

prognóstico. 
 
A) Reimplante após tratamento endodôntico, seguido de contenção, por período de 3 a 4 semanas. 

B) Reimplante seguido de contenção, por período de 3 a 4 semanas. 

C) Reimplante após tratamento endodôntico, seguido de contenção, por período de 7 a 10 dias. 

D) Reimplante seguido de contenção, por período de 7 a 10 dias. 

E) Lavagem dos alvéolos com sutura do local e confecção de provisórios para os dentes 11 e 21. 
 
37. O tratamento cirúrgico dos cistos odontogênicos pode ser realizado por meio de quatro métodos básicos. Sobre eles,  

é CORRETO afirmar que 
 
A) a marsupialização ou cirurgia de Partsch consiste na descompressão da loja cística sem remoção de qualquer porção da 

cápsula cística. 

B) a enucleação está indicada quando o cisto apresenta íntimo contato com estruturas nobres. 

C) a enucleação seguida de curetagem está indicada para os cistos intimamente relacionados com os ápices dentários, visando 

garantir a completa remoção da cápsula cística. 

D) a marsupialização é sempre utilizada como forma única de tratamento de lesões císticas. 
E) a enucleação é o processo pelo qual se remove totalmente uma lesão cística devido à camada de tecido conectivo fibroso 

que permite um plano de clivagem. 
 
38. Associe CORRETAMENTE as colunas. 
 

COLUNA I 
 
1. Drogas metabolizadas pelos rins 

2. Drogas metabolizadas pelo fígado 

COLUNA II 
 
(   )   Fluoxetina 

(   )   Paracetamol, meperidina 
(   )   Aciclovir 

(   )   Penicilina, amoxicilina 

(   )   Ampicilina, tetraciclina 

(   )   Diazepan 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 1, 2, 2, 1, 1, 2. B) 2, 1, 1, 2, 2, 1. C) 1, 1, 2, 2, 1, 1. D) 2, 2, 1, 1, 2, 2. E) 1, 2, 1, 2, 1, 1. 
 
39. Um paciente relatou que, após a cirurgia de um terceiro molar inferior esquerdo impactado, houve falta de 

sensibilidade de 2/3 anteriores da língua. Com esse histórico, é CORRETO afirmar que o nervo lesado foi o 
 
A) facial. B) alveolar inferior. C) lingual. D) glossofaríngeo. E) mentoniano. 
 
40. A incisão da mucosa bucal consiste em uma das etapas fundamentais do ato cirúrgico, pois o seu correto 

planejamento vai determinar a obtenção de campo visual satisfatório, acesso correto e reparo favorável. Com 

relação às incisões para cirurgia perirradicular, aquele, cujo traçado atinge a margem gengival, é denominado de  
 
A) triangular. B) Luebke-Oschsenbein.  C) Wassmund. D) Portland. E) Neumann. 







