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CCAARRGGOO::  CCIIRRUURRGGIIÃÃOO  DDEENNTTIISSTTAA  ––  BBUUCCOO  MMAAXXIILLOO  

  
Texto I para responder às questões de 01 a 06. 
 

Aquilo por que vivi 
 

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, governaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do 
conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me 
para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo oceano de angústia, chegando às raias do desespero. 

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase – um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o 
resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão – 
essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e 
exânime. (...) 

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por 
que cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela qual o número permanece acima do fluxo dos 
acontecimentos. Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui. 

Amor e conhecimento, até ao ponto em que são possíveis, conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade 
sempre me trazia de volta a terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu coração. Crianças famintas, vítimas torturadas 
por opressores, velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo o mundo de solidão, pobreza e 
sofrimentos, convertem numa irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o mal, mas não posso, e 
também sofro. 

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me 
fosse dada tal oportunidade. 

(Bertrand Russel. Autobiografia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.) 

 
01  
O termo “aquilo”, presente no título do texto, refere-se 
A) às memórias de infância do autor. 
B) às três paixões presentes na vida do autor. 
C) aos momentos de adversidades vividas pelo autor. 
D) ao projeto de vida de constituir filhos e se ver livre da solidão.  
E) aos sacrifícios vividos pelo autor diante das paixões da sua vida.  

 
02  
No trecho “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes,...” (1º§), o termo em destaque estabelece uma relação 
de   
A) oposição.  B) digressão.  C) conclusão.  D) persuasão.  E) progressão. 

 
03 
De acordo com o conteúdo exposto, é correto afirmar que o assunto principal do texto é o(a) 
A) preconceito presente na sociedade. 
B) questão ligada à existência humana. 
C) dificuldade e a inutilidade da busca pelo conhecimento. 
D) fato que mostra a busca frustrada do autor pelo conhecimento.  
E) vivência do homem no contexto sociocultural em que está inserido. 

 
04 
Na construção do texto, o autor utiliza o uso de imagens metafóricas que expressam sua busca. Tal afirmação pode 
ser confirmada no fragmento: 
A) “Eis o que tem sido a minha vida.” (5º§) 
B) “... conduzem para o alto, rumo ao céu.” (4º§) 
C) “... a piedade sempre me trazia de volta a terra.” (4º§) 
D) “... o amor nos liberta da solidão – essa solidão terrível...” (2º§) 
E) “... como grandes vendavais, impeliram-me para aqui e acolá,...” (1º§) 
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05  
A expressão “ambicionava-o, ainda,” (2º§) contribui para a coesão e coerência do texto, indicando 

A) condição na busca incessante pelo amor.  

B) ideia temporal da busca pelo amor no futuro. 

C) continuidade, introduzindo a razão da busca pelo amor.  

D) caráter hipotético na busca pelo amor em oposição à solidão. 

E) morosidade no processo da busca pelo amor descrita no texto.  

 

06  
No último parágrafo, o autor encerra o texto com um(a) 

A) conclusão sobre a sua própria existência. 

B) apresentação do tema desenvolvido desde sua introdução. 

C) novo ponto de vista que se contrapõe àquele apresentado inicialmente.  

D) consideração que expõe o sofrimento do autor por não poder reviver o passado. 

E) ponto de vista pessimista sobre valores humanos, considerando a hipótese apresentada. 

 
Texto II para responder às questões 07 e 08. 

 

Minha condição humana me fascina. Conheço o limite de minha existência e ignoro por que estou nesta terra, mas 

às vezes o pressinto. Pela experiência cotidiana, concreta e intuitiva, eu me descubro vivo para alguns homens, porque 

o sorriso e a felicidade deles me condicionam inteiramente, mas ainda para outros que, por acaso, descobri terem 

emoções semelhantes às minhas. 

E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida — corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos e 

dos mortos. Gostaria de dar tanto quanto recebo e não paro de receber. Mas depois experimento o sentimento 

satisfeito de minha solidão e quase demonstro má consciência ao exigir ainda alguma coisa de outrem. Vejo os homens 

se diferenciarem pelas classes sociais e sei que nada as justifica a não ser pela violência. Sonho ser acessível e desejável 

para todos uma vida simples e natural, de corpo e de espírito. 

[...] foram ideais que suscitaram meus esforços e me permitiram viver. Chamam-se o bem, a beleza, a verdade. Se 

não me identifico com outras sensibilidades semelhantes à minha e se não me obstino incansavelmente em perseguir 

este ideal eternamente inacessível na arte e na ciência, a vida perde todo o sentido para mim. Ora, a humanidade se 

apaixona por finalidades irrisórias que têm por nome a riqueza, a glória, o luxo. Desde moço já as desprezava. 
(Albert Einstein. Como vejo o mundo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.) 

 

07  
Logo após a afirmação de que sua condição humana lhe fascina, o autor passa a  

A) justificar tal afirmativa. 

B) contrapor tal afirmativa. 

C) colocar em dúvida tal afirmativa.  

D) refletir sobre a existência humana de modo geral. 

E) descrever experiências pessoais sobre a sua existência. 

 

08  
Em “E cada dia, milhares de vezes, sinto minha vida — corpo e alma — integralmente tributária do trabalho dos vivos 

e dos mortos.” (2º§), considerando o uso da expressão em destaque, é correto afirmar que  
A) mostra o caráter objetivo da ação verbal descrita no trecho. 

B) introduz uma ideia de que a vida deve ser vivida sem limites, inconsequentemente.  

C) o sentimento descrito pelo autor tem sua recorrência potencializada através do exagero. 

D) o autor universaliza o sentimento descrito atribuindo-o tanto aos vivos quanto aos mortos.  

E) a repetição do sentimento descrito pelo autor lhe ocasiona enfado, caracterizando um viver estafante. 
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Texto III para responder às questões de 09 a 15. 
 

Um dos maiores físicos do século XX, Albert Einstein, comparou o trabalho de um cientista ao trabalho de um 
detetive. 

“Em quase todo romance policial, desde as admiráveis estórias de Conan Doyle, chega um momento em que o 
investigador já coletou todos os fatos de que necessita para solucionar pelo menos uma das etapas de seu problema. 
Esses fatos parecem frequentemente estranhos e incoerentes, inteiramente sem relação entre si. Contudo, o grande 
detetive percebe não serem necessárias mais investigações no momento e que somente o raciocínio o levará a 
correlacionar os fatos coletados. Então, ele toca o seu violino ou descansa na sua poltrona deliciando-se com seu 
cachimbo quando, de repente, lhe ocorre a solução. E não somente tem uma explicação para os indícios de que 
dispunha, mas também sabe que outros acontecimentos devem ter ocorrido. Sabendo agora exatamente onde buscar o 
que deseja, poderá, se quiser, coletar mais dados para confirmação de sua teoria.   

O cientista, lendo o livro da natureza, se nos permitem repetir esse lugar-comum, deve obter a solução por si, 
porque ele não pode, como fazem os leitores impacientes de outras estórias, ir logo ao final do livro. Em nosso caso, o 
leitor é também o investigador, procurando explicar, pelo menos em parte, as relações entre os acontecimentos em sua 
forma mais completa. Para obter uma solução, mesmo parcial, o cientista tem que coletar os fatos desordenados 
disponíveis e, por meio do seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” 

(Albert Einstein & I. Infeld: The Evolution of Phsysics. Nova York: Simon and Schuster, 1952. Adaptado.) 

 

09 
A analogia presente no texto III entre o trabalho do cientista e o do detetive possui como argumento o(a) 
A) contribuição de um para com o outro. 
B) processo pelo qual se dá a construção do conhecimento. 
C) alto nível de produtividade a partir do esforço empregado.  
D) importância que lhes é atribuída na construção do conhecimento. 
E) instrumento pelo qual ocorrem a investigação e o levantamento de dados. 
 

10  
A reescrita do trecho “comparou o trabalho de um cientista ao trabalho de um detetive.” mantém a norma padrão e a 
coerência, de acordo com o sentido original do texto, em 
A) comparou o trabalho do cientista e do detetive.  
B) comparou o trabalho de um detetive ao cientista. 
C) comparou ao trabalho de um cientista o de um detetive. 
D) comparou ao trabalho de um cientista ao trabalho de um detetive. 
E) comparou o trabalho de um cientista para com o trabalho de um detetive. 
 

11 
Em “Contudo, o grande detetive percebe não serem necessárias mais investigações” (2º§), o termo sublinhado 
estabelece entre o período anterior e o que introduz, uma relação de 
A) oposição.  B) finalidade.  C) acréscimo.  D) generalização. E) proporcionalidade. 
 

12 
Dentre os elementos destacados, assinale o que apresenta uma função sintática diferente dos demais. 
A) “... seu violino ou descansa na sua poltrona...” (2º§) 
B) “... quando, de repente, lhe ocorre a solução.” (2º§)   
C) “... se nos permitem repetir esse lugar-comum,...” (3º§) 
D) “... deve obter a solução por si, porque ele não pode,...” (3º§) 
E) “... seu pensamento criador, torná-los coerentes e inteligíveis.” (3º§) 
 

13  
No último parágrafo do texto, o trecho “... como fazem os leitores impacientes...” (3º§) indica  
A) uma ampliação do sentido do termo cientista.  
B) um argumento desfavorável à leitura diversificada. 
C) em relação ao cientista, uma comparação com um tipo de leitor. 
D) uma explicação referente ao livro da natureza lido pelo cientista. 
E) um pressuposto para o entendimento de que a leitura é destinada a um grupo específico.  
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14  
Ao relatar o trabalho do detetive, o autor diz, em determinado momento que não há mais o que fazer a não ser tocar o 
seu violino ou descansar na sua poltrona deliciando-se com seu cachimbo. Tais atitudes denotam, principalmente, o(a) 
A) prazer pelo contato com outras áreas do conhecimento, além da ciência. 
B) necessária pausa para que o raciocínio possa se organizar e o trabalho ser concluído. 
C) necessidade de que haja intervalos de descanso associados à música durante a atividade investigativa. 
D) importância do domínio de diversas áreas do conhecimento para que o trabalho em foco possa ter sucesso. 
E) caráter lúdico e extravagante do trabalho investigativo em detrimento da busca exaustiva pela solução do problema.   

 
15  
A expressão “Em nosso caso” (3º§) atua como elemento de coesão textual e faz referência a um grupo em que o autor 
se inclui, a saber:  
A) Detetives.        D) Detetives e cientistas.   
B) Cientistas.               E) Público-alvo do texto em questão. 
C) Leitores impacientes. 
 

IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA  
16 
Henrique utiliza a ferramenta Microsoft Word 2007 (configuração padrão) para realizar a digitação do relatório de 
estágio da conclusão do seu curso técnico. Para dar maior destaque a um trecho do trabalho, adicionou uma caixa de 
texto. O procedimento para realizar tal operação é na guia 
A) Início, no grupo Texto, clicar em Caixa de Texto. 
B) Inserir, no grupo Texto, clicar em Caixa de Texto. 
C) Início, no grupo Formatação, clicar em Caixa de Texto. 
D) Inserir, no grupo Formatação, clicar em Caixa de Texto. 
E) Layout da Página, no grupo Organizar Página, clicar em Inserir Caixa de Texto. 
 

17 
Na ferramenta Microsoft Word 2007, o comando para acionar a caixa de “Bordas e Sombreamento”, para que seja 
possível adicionar bordas em uma página, é na guia 
A) Início, no grupo Opções, clicar em Adicionar Margens de Página. 
B) Inserir, no grupo Páginas, clicar em Adicionar Margens de Página. 
C) Início, no grupo Formatação, clicar em Adicionar Margens de Página. 
D) Layout de Página, no grupo Configurar Página, clicar em Bordas de Página. 
E) Layout de Página, no grupo Plano de Fundo de Página, clicar em Bordas de Página. 
 

18 
Utilizando-se a ferramenta Microsoft Excel 2003 (configuração padrão), o procedimento para classificar de forma 
decrescente uma coluna com dados alfanuméricos em uma planilha é na guia 
A) Início, no grupo Editar, clicar em Classificar e Filtrar e, em seguida, clicar em Classificar de Z a A. 
B) Início, no grupo Editar, clicar em Classificar e Filtrar e, em seguida, clicar em Classificar de A a Z. 
C) Layout da Página, no grupo Classificação, clicar em Ordenar e, em seguida, clicar Decrescentemente. 
D) Inserir, no grupo Ordenação, clicar em Classificar e, em seguida, clicar em Classificar Crescentemente. 
E) Inserir, no grupo Ordenação, clicar em Classificar e, em seguida, clicar em Classificar Decrescentemente. 
 

19 
Considere as afirmativas sobre as teclas de atalho do aplicativo Internet Explorer 8 (configuração padrão – idioma 
Português Brasil). 
I. Para abrir um novo site ou página devem ser pressionadas as teclas Ctrl + O.  
II. Para abrir uma nova janela devem ser pressionadas as teclas Ctrl + J.  
III. Para salvar a página atual devem ser pressionadas as teclas Ctrl + K.  
IV. Para abrir os favoritos devem ser pressionadas as teclas Ctrl + I.  
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e III.  C) I e IV.  D) II e III.  E) II e IV. 
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20 
Analise a planilha produzida com a ferramenta Microsoft Excel 2007 (configuração padrão). 
 

 
 

Selecionando os dados apresentados na planilha, o procedimento para excluir os valores duplicados é selecionar a aba 
A) Revisão e, no grupo Ferramentas, selecionar a opção Validação de Dados. 
B) Revisão e, no grupo Dados Externos, selecionar a opção Remover Entradas. 
C) Dados e, no grupo Ferramentas de Dados, selecionar a opção Validação de Dados. 
D) Dados e, no grupo Ferramentas de Dados, selecionar a opção Remover Duplicatas. 
E) Inserir e, no grupo Configurações, selecionar a opção Remover Entradas Duplicadas. 

 

HHIISSTTÓÓRRIIAA  EE  GGEEOOGGRRAAFFIIAA  DDOO  EESSTTAADDOO  DDEE  RROONNDDÔÔNNIIAA  
 

21 
Sobre os aspectos históricos, geográficos e econômicos do estado de Rondônia, analise as afirmativas.   
I. Em sua gênese, o território foi conhecido como Guaporé. 
II. Sua economia se destaca como a segunda maior da região Norte, ficando atrás apenas do Pará. 
III. Oficialmente constituído há pouco mais de 30 anos, está situado na Amazônia Ocidental, onde faz divisa com os 

estados do Amazonas (ao norte), Mato Grosso (a leste e ao sul), Acre (a noroeste) e com a República da Bolívia (a 
oeste e ao sul). 

IV. No aspecto econômico, Rondônia possui um dos cinco maiores rebanhos de gado bovino, com grandes frigoríficos 
de porte mundial, sendo um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina industrializada. 

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

 
22 
A energia elétrica é fundamental para o crescimento do país. Por outro lado, em especial na região Amazônica, 
aumentam-se as exigências ambientais para qualquer tipo de infraestrutura, inclusive as barragens. A construção das 
usinas hidrelétricas do rio Madeira, no estado de Rondônia, traz à tona questões relativas à proteção do ecossistema, 
ao direito das populações afetadas, às alterações nos parâmetros hidrológicos e outras consequências que atestam a 
vulnerabilidade ambiental, social e econômica da região onde esses empreendimentos estão sendo implantados. 
Sobre essas grandes obras do PAC 2 (Programa de Aceleração do Crescimento), analise as afirmativas.  
I. A princípio as usinas hidrelétricas se concentravam no sul e sudeste do Brasil. A crescente demanda relacionada ao 

desenvolvimento das atividades produtivas, o aumento da população e os novos patamares de consumo fazem com 
que outras áreas mais distantes até então deixadas a segundo plano, sejam consideradas como opção de geração de 
energia. Entre essas áreas está a Amazônia Brasileira.                                                                                          

II. As maiores críticas à implantação das usinas apontaram para a necessidade de estudos ambientais mais efetivos 
sobre o conjunto dos impactos e sua extensão em todo o território da bacia hidrográfica diretamente afetada. 

III. Um problema apontado por cientistas da área de saúde é a incidência de malária. Segundo estudos realizados pela 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a construção de UHE’s na região Amazônica geralmente causou aumento de casos 
da doença, sugerindo que as condições atuais de saneamento e os serviços públicos de saúde oferecidos à 
população sofram uma profunda reestruturação tanto física quanto humana. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.  B) II, apenas.  C) III, apenas.  D) I e III, apenas. E) II e III, apenas. 
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23 
No ano de 1959, o Presidente Juscelino Kubitscheck iniciou a BR-29 (Brasília/Acre), atual BR-364, que integrava a região 
Norte com as demais regiões do país. No ano de 1964, ocorreu, através do IBRA (Instituto Brasileiro de Reforma Agrária) 
e INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), a distribuição de terras da União aos colonos, dispostos 
a adquirí-las ao fixarem na região. Este fator atraiu migrantes de todos os quadrantes do país. De acordo com o trecho 
citado anteriormente, o município de Vilhena ficou conhecido no contexto histórico como                                                                                               
A) Amazônia Viva.       D) Integração Norte Brasil.   
B) Rondon Avante.       E) Portal da Amazônia Ocidental. 
C) Amazônia Áurea. 
 

24 
A rede hidrográfica de Rondônia é representada pelo rio Madeira – o maior afluente do rio Amazonas e um dos 
maiores rios do mundo – e seus afluentes. Tem vazão média de 23.000 m3/s, com seus 1.700 km de extensão em 
território brasileiro. O rio Madeira é formado por três rios importantes. Assinale-os.  
A) Abunã, Purus e Juruá.      D) Guaporé, Mamoré e Beni. 
B) Mamoré, Abunã e Beni.      E) Jamari, Aripuanã e Tapajós.  
C) Guaporé, Araguaia e Beni. 

 
25 
Sobre os aspectos demográficos do estado de Rondônia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Possui a quarta maior população da região Norte.  
(     ) Sua densidade demográfica é de, aproximadamente, 6,5 hab/km². 
(     ) A construção da rodovia de interligação (Brasília/Acre, BR-364) pelo Presidente Juscelino Kubitscheck contribuiu 

para um grande fluxo migratório.  
A sequência está correta em  
A) V, F, F  B) V, V, V  C) F, F, V  D) F, V, V  E) V, F, V  

  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS 
 

26 
Cistos e tumores odontogênicos são lesões relativamente incomuns da região oral e maxilofacial que devem ser 
consideradas sempre que se examinar e formular diagnósticos diferenciais de um processo de expansão dos 
maxilares. Sobre o cisto dentígero, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.   
(     ) O revestimento epitelial do cisto dentígero deriva do epitélio reduzido do órgão do esmalte. 
(     ) Área radiolúcida, uni ou multilocular, com bordas bem definidas, associada à coroa de um dente incluso é a 

imagem radiográfica típica de um cisto dentígero. 
(     ) Qualquer área radiolúcida pericoronária, em um dente incluso, que seja maior que 4 a 5 mm é considerada 

sugestiva de formação de cisto dentígero e deveria ser submetida a exame microscópico de rotina. 
(     ) O epitélio do cisto dentígero pode evoluir para uma neoplasia maligna de glândula salivar. 
A sequência está correta em  
A) V, F, V, F  B) V, V, F, F  C) F, V, F, V  D) F, F, V, V   E) V, F, V, V 
                                                                                              

27 
Os tumores odontogênicos compreendem um grupo complexo de lesões de diversos tipos histopatológicos e 
comportamentos clínicos. Em relação ao tratamento mais indicado para propiciar menor recidiva para as neoplasias 
odontogênicas, analise.  
I. A ressecção local conservadora, de forma a incluir uma fina faixa de osso circunjacente, parece ser o tratamento de 

escolha para o tumor odontogênico adenomatoide. 
II. Um paciente com um fibro-odontoma ameloblástico normalmente é tratado através de curetagem conservadora. 
III. O tratamento dos mixomas intraósseos está na dependência do tamanho da lesão.  
IV. O tratamento dos ameloblastomas intraósseos multicísticos ou sólido convencional está na dependência do 

tamanho da lesão. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e IV.  C) II e III.   D) II e IV.   E) III e IV. 
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28 
“O ____________________ e o ____________________ são consideradas neoplasias císticas pela Organização 
Mundial de Saúde.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.   
A) ceratocisto / cisto de Gorlin      D) cisto odontogênico botrioide / cisto de Gorlin 
B) cisto odontogênico glandular / ceratocisto    E) cisto de Gorlin / cisto odontogênico glandular 
C) cisto odontogênico botrioide / ceratocisto 

 
29 
Há poucas contraindicações à administração de vasoconstritores nas concentrações em que são encontrados os 
anestésicos locais odontológicos. A cerca das condições médicas dos pacientes e o uso de vasoconstritores, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Pacientes que, em repouso (no mínimo 5 minutos), apresentam pressão arterial sistólica maior que 200 mmHg ou 

diastólica acima de 115 mmHg não devem ser submetidos a tratamentos odontológicos eletivos com vasoconstritores 
comumente utilizados em odontologia. 

(     ) A adrenalina é contraindicada em pacientes que apresentam evidência clínica de hiperparatireoidismo. 
(     ) A adrenalina pode ser utilizada com segurança em pacientes gestantes.  
(     ) Os pacientes em uso de antidepressivos tricíclicos apresentam risco aumentado de desenvolvimento de disritmia 

com a administração de adrenalina.   
A sequência está correta em  
A) F, F, V, F  B) F, V, F, V  C) V, V, F, F   D) V, F, F, V   E) V, F, V, V 

 
30 
A anestesia local é definida como uma perda da sensibilidade, causada por uma depressão da excitação nas 
terminações nervosas numa área circunscrita do corpo. Sobre a farmacologia dos anestésicos locais, analise. 
I. Um efeito clínico significativo da vasodilatação do anestésico local é o aumento da sua velocidade de absorção para a 

corrente sanguínea, diminuindo a duração e a qualidade do controle da dor, assim como uma elevação do potencial de 
superdosagem. 

II. As reações alérgicas que ocorrem em resposta aos anestésicos locais tipo éster, geralmente, não são relacionados à 
substância original, mas ao ácido paraminobenzoico (PABA), que é o produto metabólico principal desses anestésicos. 

III. Os anestésicos locais do tipo éster sofrem biotransformação no fígado e os do tipo amida são hidrolisados no plasma. 
IV. O anestésico local injetável procaína pode produzir metemoglobinemia em pacientes com metemoglobinemia 

subclínica, quando administrado em altas doses.   
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e IV.   C) II e III.  D) II e IV.  E) III e IV. 

 
31 
“Segundo a mais recente edição do livro do Professor Stanley Malamed (6ª edição), a dose máxima recomendada 
pelo fabricante de _______________ com vasoconstritor é de _____ mg/kg. Já para os professores James Hupp, 
Edward Ellis e Myron Tucker, a dose máxima recomendada de _____________________________ é de _____ mg/kg.” 
Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) Lidocaína / 7,0 / Lidocaína a 2% com adrenalina a 1:100.000 / 5 
B) Articaína / 1,3 / Articaína a 4% com adrenalina a 1:100.000 / 3 
C) Prilocaína / 5,8 / Prilocaína a 4% com adrenalina a 1:200.000 / 6 
D) Bupivacaína / 7,0 / Bupivacaína a 0,5% com adrenalina a 1:200.000 / 8 
E) Mepivacaína / 4,4 / Mepivacaína a 2% com levonordefrina a 1:20.000 / 6 

 
32 
Para o diagnóstico diferencial de uma imagem radiolúcida circunscrita na região apical do primeiro pré-molar inferior 
do reparo anatômico forame mentual utiliza-se o exame por imagem. Qual o exame radiográfico que apresenta esse 
propósito?  
A) Técnica radiográfica oclusal.      D) Método radiográfico de Donovan. 
B) Método radiográfico de Clark.     E) Método radiográfico de Miller-Winter. 
C) Técnica radiográfica periapical. 
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33 
As fraturas de côndilo da mandíbula representam, em muitos casos, um desafio para o diagnóstico e a realização do 
tratamento. Quais os exames por imagem devem ser prescritos para um paciente com suspeita de fratura na região 
de colo de côndilo mandibular?  
A) Projeção de Hirtz e Panorâmica. 
B) Projeção de Towne e Projeção de Hirtz. 
C) Projeção de Waters e Projeção lateral do crânio. 
D) Panorâmica e Projeção lateral do ramo da mandíbula. 
E) Projeção lateral do ramo da mandíbula e Projeção de Towne. 

 
34 
Os ossos nasais e maxilares formam o canal nasolacrimal, o qual se inicia na região medial da borda ântero-inferior da 
órbita, seguindo em direção inferior para desembocar na cavidade nasal abaixo da concha inferior. Sobre o canal 
nasolacrimal, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Os canais nasolacrimais são rotineiramente vistos nas projeções oclusais da maxila na região dos molares. 
(     ) O canal nasolacrimal é, ocasionalmente, observado nas radiografias periapicais próximo ao ápice do canino quando 

se utiliza uma angulação vertical exagerada. 
(     ) Os canais nasolacrimais são projetados através da parede mesial dos seios, na projeção de Waters. 
(     ) O canal nasolacrimal não é observado nas técnicas radiográficas intrabucais. 
A sequência está correta em  
A) F, F, V, V   B) F, V, F, F  C) V, F, V, V  D) V, V, F, F   E) V, V, V, V 
                                                                                                      

35 
Um exame radiográfico panorâmico evidenciou uma ampla imagem radiolúcida abaixo dos molares inferiores, no 
lado esquerdo, com a presença de um terceiro molar inferior incluso, em posição horizontal. O exame radiográfico 
oclusal parcial da mandíbula esquerda não evidenciou expansão da cortical óssea. Qual o provável diagnóstico pelas 
imagens radiográficas?  
A) Cisto dentígero.       D) Canal mandibular atípico. 
B) Ameloblastoma.       E) Tumor odontogênico ceratocístico. 
C) Fóvea submandibular.  
 

36 
Os seios maxilares são de grande importância para o cirurgião dentista devido à proximidade com as estruturas 
dentárias, sendo, assim, o ele deverá conhecer o aspecto radiográfico do seio maxilar por meio das radiografias 
A) panorâmica, oclusal e Towne. 
B) periapical, panorâmica e Waters. 
C) panorâmica, interproximal e Waters. 
D) periapical e lateral do corpo da mandíbula e Waters. 
E) lateral do corpo da mandíbula, projeção de Towne e Waters. 
 

37 
Os glicocorticoides são hormônios sintéticos que mimetizam as ações do cortisol endógeno, secretado pela zona 
cortical da glândula adrenal. Sobre os glicocorticoides, analise. 
I. Em casos de choque anafilático, os glicocorticoides, pela via endovenosa, são as drogas de primeira escolha para 

reversão do quadro. 
II. Corticosteroides suprimem edema e aliviam a dor pós-operatória após manipulação cirúrgica de tecidos orais moles 

ou duros. 
III. Em uso prolongado, a administração de doses matinais se mostram menos supressivas do eixo hipotálamo-hipófise-

adrenal do que aquelas administradas ao deitar.   
IV. Dexametasona é considerado um corticosteroide com a duração do efeito longo, ou seja, com meia vida biológica de 

36-72 horas. 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e IV.  C) II e III.   D) II e IV.  E) III e IV. 
 

 



CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE VILHENA/RO 

Cargo: Cirurgião Dentista – Buco Maxilo (14-M) 
Prova aplicada em 15/12/2013 – Disponível no endereço eletrônico www.idecan.org.br a partir do dia 16/12/2013. 

- 10 - 

38 
“Atualmente, o paracetamol é o medicamento de primeira escolha no controle da dor leve por ter perfil de efeitos 
adversos mais favorável em doses terapêuticas. A dose máxima diária de paracetamol em adultos é de ______ mg. 
Em crianças, a dose terapêutica usual é de 10 mg/kg com dose máxima diária de ___________ mg, não excedendo 5 
doses em 24 horas.” Assinale a alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior.  
A) 8 / 1700  B) 6 / 1400  C) 4 / 1200  D) 10 / 1500  E) 12 / 1000 

 
39 
A extração de dente é um procedimento que combina os princípios da cirurgia, da física e da mecânica, além de 
serem necessários conhecimentos de farmacologia e fisiopatologia. Em relação aos princípios e técnicas da exodontia 
simples, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Na região do segundo pré-molar mandibular, os tecidos moles da região vestibular são inervados não só pelo ramo 

mentoniano do nervo alveolar inferior, mas também pelos ramos terminais do nervo bucal. 
(     ) Quando um dente maxilar for anestesiado para extração, o cirurgião deve anestesiar os dentes adjacentes 

também. 
(     ) Pacientes, cujo dente apresente abscesso dentoalveolar agudo ou pericoronarite severa ao redor de um terceiro 

molar mandibular impactado, não deve ter o dente extraído, mesmo que as condições de acesso e anestesia 
puderem ser obtidas.  

(     ) Paciente com diabetes grave bem compensada pode realizar extração dentária como paciente razoavelmente 
normal.   

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

 
40 
O desenvolvimento de osteotomias mandibulares para correção de deformidades dentofaciais é paralelo ao avanço 
da cirurgia oral e maxilofacial, como uma especialidade maior que qualquer outro grupo de técnicas cirúrgicas. Em 
relação aos princípios da cirurgia ortognática mandibular, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A indicação das osteotomias subcondilares verticais está limitada às deformidades que requerem avanço da 

mandíbula em função da deficiência horizontal. 
(     ) Na osteotomia sagital bilateral vertical do ramo mandibular, as pressões do tecido mole e a puxação do músculo 

são os maiores fatores que influenciam na recidiva, especialmente no avanço mandibular. 
(     ) A osteotomia horizontal da sínfise é a técnica preconizada para melhorar as anormalidades esqueléticas do mento. 

Está técnica apresenta raras complicações pós-operatórias. 
(     ) Após osteotomia sagital bilateral vertical do ramo mandibular, fixada com fixação rígida, a quantidade de avanço 

possui correlação com o deslocamento e a angulação do côndilo e, consequentemente, com a disfunção da 
articulação têmporo-mandibular pós-operatória. 

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

41 
Após a perda dos dentes naturais, reabsorções ósseas na maxila e na mandíbula começam a ocorrer imediatamente. 
O padrão específico de reabsorção é imprevisível em cada paciente, devido à grande variação entre indivíduos. 
Acerca da cirurgia pré-protética, analise. 
I. Durante a redução da tuberosidade maxilar (tecido duro), se houver perfuração do assoalho do seio maxilar, o uso 

de antibiótico pós-operatório somente está indicado se houver doença sinusal prévia.   
II. Na remoção simultânea de toros mandibulares bilaterais, a manutenção da inserção de uma pequena faixa de tecido 

ceratinizado, na linha média entre as extensões anteriores das duas incisões, diminui o potencial de formação de 
hematoma na região anterior do soalho de boca.    

III. Na frenectomia labial, a técnica de incisão simples e de plastia em Z são, preferencialmente, indicadas quando a 
faixa de tecido mucoso e fibroso possui uma base larga.   

IV. Uma inserção anormal do freio lingual usualmente consiste em mucosa e ocasionalmente em fibras superiores do 
músculo genioglosso.   

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e IV.   C) II e III.  D) II e IV.   E) III e IV. 
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42 
As deformidades da maxilar podem se manifestar em qualquer dos três planos do espaço: sagital, axial e coronal. 
Sobre a cirurgia ortognática de maxila, analise. 
I. A osteotomia maxilar lateral é iniciada na maior convexidade do osso zigomático.  
II. A osteotomia alveolar maxilar total apresenta melhores resultados que a técnica de fratura baixa Le Fort I.  
III. Nas osteotomias maxilares anteriores, a fixação maxilomandibular é sempre requerida.  
IV. A osteotomia maxilar posterior é, normalmente, indicada como um procedimento pré-protético para corrigir 

extrusão do segmento dentoalveolar maxilar posterior.  
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e IV.   C) II e III.  D) II e IV.   E) III e IV. 

 
43 
O traumatismo na região facial frequentemente resulta em lesões do tecido mole, dos dentes e dos principais 
componentes do esqueleto da face, incluindo mandíbula, maxila, zigoma, complexo naso-órbito-etmoidal e 
estruturas supraorbitárias. Sobre o tratamento das fraturas faciais, analise. 
I. O enoftalmo é uma das complicações após fraturas do terço médio da face e a diplopia é uma sequela comum das 

fraturas orbitozigomáticas e do assoalho da orbita.     
II. Nas fraturas condilares, para se conseguir uma adequada função e oclusão pós-operatória, não é necessário uma 

redução anatômica ideal da área fraturada, se uma adequada relação oclusal for estabelecida durante o período de 
cicatrização da fratura.   

III. O acesso à margem orbital superior e sutura zigomaticofrontal podem ser realizados através de uma incisão na 
porção lateral da sobrancelha, incisão da blefaroplastia superior, incisão coronal ou a incisão para cantotomia 
lateral.   

IV. A abordagem coronal é suficiente para tratamento das margens orbitárias deslocadas durante as fraturas 
nasorbitoetmoidal.    

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

 
44 
Sobre a osteíte alveolar, uma das complicações da exodontia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) Osteíte alveolar é um retardo de cicatrização associado a uma infecção. 
(     ) Se o paciente não receber tratamento, nenhuma sequela diferente da dor contínua existirá. O tratamento não faz 

agilizar a cicatrização. 
(     ) Irrigação e curetagem do alvéolo são tratamentos preconizados para osteíte alveolar. 
(     ) A ocorrência de osteíte alveolar é mais frequente após remoção de terceiros molares impactados. 
A sequência está correta em  
A) V, F, F, V   B) F, V, V, V  C) V, F, V, F  D) F, V, F, F   E) F, V, F, V 
 

45 
A Portaria nº 600/GM, de 23 de março de 2006, institui normas para o financiamento dos Centros de Especialidades 
Odontológicas (CEOs). Considerando o disposto na referida portaria, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) O Fundo Nacional de Saúde transfere incentivo financeiro de custeio dos CEO’s de forma regular e automática, dos 

valores semestrais para o fundo estadual e para os fundos municipais de saúde correspondentes. 
(     ) O incentivo financeiro de implantação varia de acordo com o tipo de CEO credenciado pelo Ministério da Saúde e 

deve ser utilizado somente pelos estados na implantação das Unidades de Saúde habilitadas. 
(     ) Nos casos em que houver mudança do tipo de CEO será alterado somente o valor correspondente ao incentivo 

financeiro destinado ao custeio dos serviços de saúde, não sendo designada nova verba de implantação. 
(     ) Cabe à Comissão de Intergestores Bipartite a aprovação da alteração de tipo de CEO. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F   B) F, F, V, V  C) V, F, V, V  D) F, F, V, F   E) V, V, F, V 
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46 
O processo de implantação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO’s) é regulamentado por diversas 
portarias que determinam normas para utilização do recurso. Com base na Portaria nº 283/GM, de 22 de fevereiro de 
2005, assinale a afirmativa correta.                                                                                             
A) O incentivo repassado deverá ser aplicado na implantação do CEO, podendo ser utilizado, somente, para a compra de 

equipamentos e materiais permanentes. 
B) O incentivo repassado deverá ser aplicado na implantação do CEO, podendo ser utilizado, somente, para construção, 

reforma e/ou ampliação do local em que funcionará o Centro. 
C) As solicitações de adiamento do repasse do incentivo financeiro destinado à implantação do CEO serão julgadas pela 

Comissão Intergestores bipartite, cabendo à mesma a aprovação ou não do pedido. 
D) As solicitações de adiantamento do repasse do incentivo financeiro destinado à implantação do CEO serão julgadas 

pela Comissão Intergestores bipartite, cabendo à mesma a aprovação ou não do pedido. 
E) O incentivo repassado deverá ser aplicado na implantação do CEO, podendo ser utilizado para construção, reforma 

e/ou ampliação do local em que funcionará o Centro e para a compra de equipamentos e materiais permanentes. 

 
47 
“A Portaria nº 562/2004 identifica nos Sistemas de Informações (SAI, SIH/SUS e SCNES) os serviços de odontologia e 
suas classificações específicas, assim como define os mecanismos para operacionalização dos procedimentos de 
odontologia realizados nos laboratórios regionais de próteses dentárias. Os gestores _____________________ deverão 
definir os orgãos autorizadores/emissores e designar profissionais de saúde _____________________ conhecedores 
desta Portaria para efetuarem as autorizações dos procedimentos de prótese dentária.” Assinale a alternativa que 
completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) municipais / odontólogos     D) estaduais e municipais / odontólogos  
B) estaduais / odontólogos e médicos                      E) estaduais e municipais / odontólogos e médicos  
C) municipais / odontólogos e médicos  

 
48 
A Portaria nº 566/2004 considera o processo de revisão e atualização das tabelas dos Sistemas de Informações do 
Sistema Único de Saúde (SIA/SUS e CNES). No que se refere à Portaria nº 566, analise.    
I. Inclui, na tabela de atividades profissionais do SIA/SUS, a atividade profissional de código 50 – Implantodontista, de 

acordo com a classificação Brasileira de Ocupações código 050.50. 
II. Inclui, na tabela de atividades profissionais do SIA/SUS, a atividade profissional de código 49 – Cirurgião Dentista 

Patologista Bucal, de acordo com a classificação Brasileira de Ocupações código 063.50. 
III. Inclui, nos procedimentos da tabela SIA/SUS, a realização de radiografia panorâmica (cod. 10.101.02-0), descritos 

para a atividade profissional de Técnico de Higiene Dental (cód. 45). 
IV. Inclui, nos procedimentos da tabela SIA/SUS, a remoção de indutos, placas e cálculos supragengivais por hemiarcada 

(cód. 03.022.08-0), descritos para a atividade profissional de Técnico de Higiene Dental (cód. 45). 
Estão corretas apenas as afirmativas 
A) I e II.   B) I e IV.   C) II e III.  D) II e IV.   E) III e IV. 

 
49 
A legislação pátria considera como bens públicos aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, tais 
como União, Estados e Municípios. Acerca dos bens municipais, segundo regulamentação dada pela Lei Orgânica de 
Vilhena/RO, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A alienação de bens municipais, em razão de interesse particular do administrador público, será sempre precedida 

de avaliação, observado comprovadamente o preço de mercado. 
(     ) A aquisição de bens imóveis por compra, permuta ou desapropriação dependerá, dentre outros requisitos, de 

autorização legislativa. 
(     ) O uso de bens por terceiros será regulamentado por ato administrativo da Secretaria de Patrimônio Público com a 

sanção do Prefeito Municipal. 
(     ) É vedado ao município a concessão de direito real de uso mediante autorização legislativa. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, F  B) V, F, V, V  C) F, V, F, V  D) V, F, V, F  E) V, V, F, F  
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50 
Os serviços públicos recebem especial regulamentação da Lei Orgânica Municipal, que destinou seção específica à 
regulamentação do tema. Em relação às normas relativas aos serviços públicos municipais, analise. 
I. A permissão ou concessão de serviço público somente será efetivada com autorização legislativa e mediante contrato, 

dispensado o processo licitatório. 
II. Os serviços permitidos ou concedidos ficarão sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do município. 
III. Nenhum empreendimento de obras e serviços do município poderá ter início sem prévia elaboração do respectivo 

plano, no qual, obrigatoriamente, constem os pormenores para sua execução.  
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I.   B) III.   C) I e II.   D) I e III.  E) II e III. 

  



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os objetos restantes devem ser colocados em 

local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha, corretivo. 

Especificamente, não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipad, ipod, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de 

alarme de carro, relógio de qualquer modelo etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 

4. A duração da prova é de 03 (três) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito). 

5. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 

calado, podendo antes e depois da entrada sofrer revista através de detector de metais. Ao sair da sala no término 

da prova, o candidato não poderá utilizar o sanitário. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de nível superior, médio 

e médio técnico, 40 (quarenta) questões para os cargos de nível fundamental e de 30 (trinta) questões para os 

cargos de nível fundamental incompleto. Leia-o atentamente. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas (A a E) e uma única 
resposta correta.  

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha 

qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal.  

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua 

realização, contudo não poderá levar consigo o Caderno de Provas, sendo permitida essa conduta apenas no 

decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação das provas, deverá assinar um termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da 

unidade. 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- As provas aplicadas, assim como os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no site 

www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 02 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no site www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




