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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
  
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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A casa da minha avó 
Danuza Leão 

 
1º Era um sobrado; na parte de baixo, o armazém do meu avô, onde se vendia um pouco de tudo. 
Tecidos, renda, sianinha, botões, fumo de rolo, açúcar, feijão e grãos de um modo geral – não em pacotes 
mas em sacos grandes, que ficavam no chão. No andar de cima, onde morava a família, era a casa da 
minha avó – nunca do meu avô. 
2º No armazém havia um balcão onde os mais chegados iam toda tarde conversar, com direito a um 
copinho de cachaça – um só. Meu avô, italiano, se vestia de terno, gravata e colete, e em casa se concedia 
o direito de tirar o paletó mas sempre de gravata e colete. 
3º Em cima, dando para a praça, havia uma sala de visitas que só era aberta em ocasiões muito 
especiais – que nunca aconteciam –, com sofá, cadeiras estofadas e um piano. Mais para dentro uma 
grande sala de jantar onde todos almoçavam e jantavam à mesma hora – 11:30 e 19h; em cada quarto, três 
ou quatro camas, e banheiro era um só, para os avós, 12 filhos e os netos que lá passavam grandes 
temporadas 
4º Minhas oito tias só tinham um objetivo na vida: arranjar um marido, e bastava que ele fosse um 
rapaz bom e trabalhador. Das oito, só uma trabalhava: era professora, e ia a cavalo, todos os dias, dar 
aulas. Foi a única que ficou solteira. As outras se casaram e para suas filhas só havia um objetivo na vida: 
casar, ter filhos. E assim corria a vida. 
5º Nos fundos da casa, havia uma varanda para o rio; ao lado, a cozinha com uma janela  de onde se 
tinha a vista mais bonita da casa; por essa janela a empregada jogava o lixo. A palavra ecologia ainda não 
existia e da varanda nós, crianças, ficávamos vendo as cascas de laranja e banana sendo levadas pela 
correnteza. 
6º A grande aventura era dormir no chão duro. Os menores imploravam para ter o privilégio de dormir 
com um lençol em cima dos tacos e um ___________. Era a grande farra. 
7º Uma vez por semana vinha um homem lavar o chão da casa; ele jogava baldes de água, passava 
sabão, depois ___________, tirava o _____________ com um rodo e secava com um pano. Só a sala da 
frente era encerada e o brilho dado na mão, com uma flanela. Quando o trabalho estava pronto ficava um 
cheiro de casa de gente honesta, de gente direita. Onde foram parar esses cheiros? 
8º As comidas eram de interior: galinha quase todo dia e, para dar uma corzinha ao refogado, colorau. 
Os legumes eram da roça: abobrinha, jiló, couve, repolho, chuchu. Às vezes uma tia perguntava: “Você quer 
um ovo frito?” Esse privilégio só acontecia às vezes e só para os netos que estavam de visita. 
9º As sobremesas eram doces de banana em rodelas e de mamão verde. Esse meu lado da família 
(da minha mãe) não era muito de comer. Lá pelas 21h tinha um lanche modesto: café com leite, pão e 
manteiga; aos domingos ............... biscoitos, e cada uma das crianças .............. o direito de fazer um do 
feitio que ..................., que era sempre o mesmo: uma lagartixa e no lugar dos olhos, dois milhos. 
10 Havia muitas visitas a tias, avós e primas longínquas. Os laços familiares eram cultivados com 
cuidado, mas o melhor de tudo era quando as tias moravam do outro lado do rio, porque aí a gente 
atravessava a ponte, o que era, sempre, uma emoção. E ainda havia a ponte de ferro por onde passava o 
trem, que era um perigo. O sonho de todos nós, crianças, era atravessar essa ponte pulando sobre os 
dormentes, e a minha falta de coragem para desobedecer e atravessar a ponte de ferro é uma frustração 
até hoje não superada. Outra: nunca ter tomado um banho no rio. 
11 São belas as lembranças de quem passou parte da infância em uma cidade do interior com um rio e 
uma ponte – duas aliás. 
 E melhor ainda é lembrar. 

LEÃO, Danuza. Folha de S. Paulo, Caderno C, 21 jul. 2002, p. 2. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas contínuas no texto: 
a) travecero – enchaguava – excesso. 
b) travesseiro – enxaguava – excesso. 
c) traveceiro – enxaguava – escesso. 
d) travessero – enchaguava – exsseço. 
 
02 - Obedecendo as normas de concordância verbal assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas de linhas pontilhadas no texto (9º parágrafo): 
a) haviam – tinham – quisessem.   c) havia – tinha – quisesse. 
b) haviam – tinham – quisesse.    d) havia – tinham – quisessem. 
 
03 - Em relação ao texto assinale a alternativa incorreta: 
A autora relata algumas de suas rotinas. E dá destaque àquilo que era mais marcante para as 
crianças. 
a) Fazer um biscoito do feitio de lagartixa. 
b) Dormir no chão duro. 
c) Ficar na varanda vendo as cascas de laranja e banana sendo levadas pela correnteza. 
d) O cheiro de casa de gente honesta. 
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04 - Em “E assim corria a vida”. (final do 4º parágrafo). O nexo assim pode ser corretamente 
substituído por: 
a) desse modo. 
b) embora. 
c) porquanto. 
d) posto que. 
 
05 - Os travessões simples utilizados no texto (1º, 2º e 11 parágrafos) foram empregados para: 
a) Sinalizar o acréscimo de uma informação. 
b) Detalhar uma informação. 
c) Destacar a fala da narradora personagem. 
d) Marcar as suspensões dos pensamentos, provocadas por hesitação da narradora. 
 
06 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado abaixo está substituído pelo pronome 
correspondente de modo incorreto: 
a) tirar o paletó = tirá-lo. 
b) tinham um objetivo = tinham-no. 
c) nunca ter tomado um banho = nunca o ter tomado. 
d) a gente atravessava a ponte = a gente atravessava-lhe. 
 
07 - Assinale a alternativa em que as palavras são acentuadas pela mesma razão que família: 
a) açúcar – única. 
b) longínquas – café. 
c) privilégio – água. 
d) infância – ficávamos. 
 
08 - Analise as alternativas sobre o sinônimo de: 
I - ocasiões (3º parágrafo) – momentos. 
II - feitio (9º parágrafo) – formato. 
III - cultivados (10 parágrafo) – mantidos. 
Quais delas há sinônimos adequados para as palavras do texto? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
09 - Assinale a alternativa em que a divisão silábica está correta: 
a) e-co-lo-gi-a.    c) bis-co-i-to. 
b) man-te-i-ga.    d) fe-i-ti-o. 
 
10 - “Ecologia” se escreve com “g”, também se escreve com “g”: 
a) can___ica – ___irau. 
b) cere___eira – berin___ela. 
c) ___ibóia – vare___ista. 
d) farin___ite – rabu___ice. 
 
11 - Na figura que segue, sabe-se que o triângulo retângulo é isósceles e que sua hipotenusa 
coincide com o diâmetro da circunferência, cuja medida é 16 cm: 

 
Utilizando π = 3, é correto afirmar que a área sombreada na figura acima é igual a: 
a) 8 cm2. 
b) 16 cm2. 
c) 80 cm2. 
d) 160 cm2. 
 
12 - Carlos pretende cercar um terreno retangular cuja área mede 224 m2, sendo que o comprimento 
mede 2 metros a mais que a largura. A quantidade de tela necessária para cercar esse terreno é igual 
a: 
a) 70 metros.    c) 35 metros. 
b) 60 metros.    d) 30 metros. 
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13 - Na linha de produção de uma metalúrgica, 25 máquinas produzem 100 mil unidades de 
determinada peça, num período de 30 dias. O gerente de produção recebeu uma encomenda de 240 
mil peças, cujo prazo para entrega era de, no máximo, 50 dias. Para conseguir entregar essa 
encomenda no prazo, a quantidade de máquinas operando nessa linha de produção deve ser igual a: 
a) 36. 
b) 35. 
c) 32. 
d) 30. 
 
14 - Uma caixa em formato de prisma hexagonal regular possui apótema da base medindo 30 cm e 
arestas laterais medindo 40 cm. O volume equivalente a 2/3 da capacidade dessa caixa é igual a: 
a)  m3. 
b)  m3. 
c)  m3. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
15 - Uma pesquisa realizada com 90 pessoas apontou que 3/5 delas caminham pela manhã, 40% 
caminham à tarde, e 5 pessoas não fazem caminhada. O número de pessoas que caminham de 
manhã e a tarde é igual a: 
a) 0. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 5. 
 
16 - De acordo com os dados oficiais do Censo 2.010, aproximadamente, qual é a densidade 
demográfica de Astorga? 
a) 37 moradores por km². 
b) 47 moradores por km². 
c) 57 moradores por km². 
d) 67 moradores por km². 
 
17 - Leia com atenção o trecho da notícia abaixo: 
O Ministério da Saúde vai aproveitar a chegada de novos médicos ao mercado de trabalho em 
dezembro para lançar o terceiro edital do Programa Mais Médicos. A informação foi confirmada dia 
04/11 pelo ministro da Saúde, __________, que participou do 1º Fórum Nova Favela Brasileira. (...) 

Fonte – Agencia Brasileira de Notícias. 
Que alternativa completa CORRETAMENTE o lacuna da notícia? 
a) Alexandre Padilha. 
b) Barjas Negri. 
c) José Gomes Temporão. 
d) José Saraiva Felipe. 
 
18 - Ocupou a Presidência da República por seis anos: 
a) Fernando Henrique Cardoso. 
b) João Figueiredo. 
c) José Sarney. 
d) Luiz Inácio Lula da Silva. 
 
19 - Que fato histórico ocorreu no mesmo dia em que o engenheiro chefe do Departamento de 
Topografia e Procurador da Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná elaborou o projeto do 
patrimônio de Astorga? 
a) Final da Segunda Guerra Mundial. 
b) Deposição do Ex-Presidente Getúlio Vargas. 
c) Início da construção de Brasília/DF. 
d) Término da construção do Muro de Berlim/Alemanha. 
 
20 - Palmas, é a Capital de que Estado abaixo? 
a) Acre. 
b) Amapá. 
c) Roraima. 
d) Tocantins. 
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21 - Assinale a alternativa que apresenta um agente quelante que pode ser utilizado como um 
suplemento ao hipoclorito de sódio na irrigação do sistema de canais radiculares: 
a) Peróxido de hidrogênio. 
b) Solução salina isotônica. 
c) RC-prep. 
d) EDTA. 
  
22 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às técnicas de instrumentação 
endodôntica, exceto: 
a) A técnica da força balanceada requer a oscilação dos instrumentos usados no preparo para esquerda e 
para a direita, descrevendo arcos diferentes em cada direção. 
b) Deve-se usar uma pressão muito suave com a instrumentação por força balanceada. 
c) A pressão apical e a rotação da lima no sentido anti-horário, simultaneamente, produzem o equilíbrio 
entre a estrutura do dente e a memória elástica do instrumento. 
d) A instrumentação por força balanceada é a única técnica planejada para empregar instrumentos tipo H. 
  
23 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretos critérios para se determinar a adequação do 
preparo do canal antes da obturação, exceto: 
a) Nenhum tipo de fluido deve estar presente no canal antes de ser realizada a obturação. 
b) Preparo da porção apical do canal com um diâmetro 3 a 4 vezes maior que o da lima inicial que 
encontrou resistência na extensão apical do canal, não é um critério para obturação. 
c) As raspas de dentina brancas e limpas são critérios para obturação. 
d) O dente deve estar isolado adequadamente a fim de eliminar todos os riscos de contaminação durante a 
obturação. 
  
24 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às complicações cirúrgicas, exceto: 
a) O principal método para evitar as fraturas das estruturas ósseas é realizar um exame clínico e 
radiográfico pré-operatório do processo alveolar. 
b) As lesões dos tecidos moles da cavidade oral resultam quase sempre da falta de atenção do cirurgião à 
natureza delicada da mucosa e do uso de força excessiva descontrolada. 
c) A fratura da mandíbula é uma complicação relativamente comum, que está associada geralmente a 
remoção de dentes inclusos na região de pré-molares. 
d) A mais comum das lesões de dentes adjacentes é a fratura de uma restauração ou dente cariado, 
enquanto o profissional tenta luxar outro dente com uma alavanca. 
  
25 - Todas as alternativas abaixo apresentam indicações para o uso de antibiótico: 
a) Infecção crônica. 
b) Tumefação difusa. 
c) Envolvimento dos espaços fasciais. 
d) Osteomielite. 
  
26 - Todas as alternativas abaixo apresentam características das lesões que apresentam suspeita de 
malignidade, exceto: 
a) Eritroplasia. 
b) A lesão persiste por mais de duas semanas. 
c) Ulceração. 
d) A lesão e o tecido circundante se parecem frouxos ao toque. 
  
27 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta o anestésico mais indicado para ser utilizado sem 
vasoconstritor: 
a) Lidocaína.     c) Articaína. 
b) Mepivacaína.    d) Bupivacaína. 
 
28 - Assinale a alternativa incorreta com relação ao ART: 
a) O ART dispensa o uso da anestesia e isolamento absoluto. 
b) No ART somente são utilizados instrumentos manuais para remoção do tecido cariado e um cimento 
restaurador para preencher a cavidade. 
c) O ART caracteriza-se pela possibilidade de manter uma pequena camada profunda de tecido cariado sob 
o cimento. 
d) O ART não tem se mostrado eficiente em pacientes HIV positivo devido à maior agressividade dos 
microorganismos cariogênicos nesses pacientes. 
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29 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação a saliva, exceto: 
a) A mucina é responsável pela lubrificação da boca. 
b) A ptialina é uma enzima capaz de decompor a glicose. 
c) A osmolaridade da saliva, independente do fluxo salivar, ocorre devido à concentração de quatro íons: 
sódio, potássio, cloreto e bicarbonato. 
d) É através dos seus componentes químicos que a saliva provê uma cobertura orgânica às mucosas e 
dentes. 
  
30 - O termo “periodontite refratária” se refere à: 
a) Casos de retração gengival sem causa aparente. 
b) Casos onde há aumento da profundidade de uma bolsa periodontal sem alteração radiográfica. 
c) Casos onde há aumento da mobilidade dentária sem mudança na profundidade e sem alteração 
radiográfica. 
d) Casos que não respondem a uma terapia adequada ou têm recorrência por razões desconhecidas. 
  
31 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às diferenças entre o abscesso 
periodontal e o periapical, exceto: 
a) O abscesso periodontal está associado com uma bolsa periodontal preexistente, cárie ou ambas. 
b) No abscesso periapical o teste pulpar pode ser não vital. 
c) No abscesso periodontal a dor é geralmente mais severa, pulsátil e pode durar dias. O paciente pode não 
ser capaz de localizar o dente afetado. 
d) No abscesso periapical a dor está associada com movimentos do dente ou a dor à percussão pode ser 
severa. 
  
32 - Todas as alternativas abaixo apresentam alterações bucais e periodontais das leucemias, 
exceto: 
a) Pigmentação gengival linear. 
b) Hemorragia gengival. 
c) Ulcerações bucais e infecções. 
d) Infiltração Leucêmica do periodonto. 
  
33 - Todas as alternativas abaixo apresentam fatores locais a serem considerados ao determinar o 
prognóstico para pacientes com doença periodontal, exceto: 
a) Concavidades radiculares. 
b) Posição do(s) elemento(s) em questão na arcada. 
c) Projeções cervicais de esmalte. 
d) Pérolas de esmalte. 
  
34 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à cárie dentária, exceto: 
a) A transmissão horizontal assegura a perpetuação da espécie microbiana cariogênica, 
subsequentemente, nos novos hospedeiros.  
b) O único evento que exibe relação direta com o aparecimento de lesões cariosas é a presença e a 
permanência de uma placa cariogênica (dominada por uma microbiota acidogênica e ácido tolerante) 
cobrindo a região afetada. 
c) Os carboidratos da dieta, os componentes salivares e a presença de flúor ativo podem desempenhar um 
papel modulador na atividade cariogênica do biofilme. 
d) Os tratamentos “curativos” não geram, por si só, saúde bucal, embora façam parte do elenco de medidas 
usadas no controle da atividade da doença cárie, como forma de eliminação dos fatores retentivos de placa.  
  
35 - Assinale a alternativa que está incorreta com relação ao músculo temporal: 
a) Tem forma de leque, origina-se de uma ampla área na superfície lateral do crânio, cercada pela linha 
temporal inferior. 
b) Os feixes do músculo temporal convergem em direção à abertura entre o arco zigomático e a superfície 
lateral do crânio, no centro onde é situado o ápice do processo coronóide. 
c) A inervação do músculo temporal é fornecida pelo ramo temporal do nervo mandibular. 
d) O músculo temporal que é afeito mais ao movimento do que a força é principalmente um depressor da 
mandíbula. 
  
36 - Assinale a alternativa incorreta com relação a Nimesulida: 
a) É um medicamento da classe dos anti-inflamatórios não esteróides, que atua através da inibição da 
enzima ciclooxigenase. 
b) A Nimesulida possui propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas. 
c) A Nimesulida é principalmente excretada pela urina. Pode ocorrer também excreção fecal em uma 
proporção menor. 
d) A Nimesulida deve ser administrada antes das refeições para que os alimentos não interfiram no seu 
mecanismo de ação. 
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37 - Todas as alternativas abaixo apresentam indicações para a radiografia oclusal, exceto: 
a) Em casos de sialolitíases. 
b) Melhor visualização de posicionamento de dentes retidos. 
c) Avaliação das relações entre o germe dental e o elemento dental decíduo. 
d) Informações sobre crescimento e desenvolvimento em crianças. 
  
38 - A opção pela não realização de um bisel circunferencial no ângulo cavossuperficial da maioria 
das cavidades proximais baseia-se nos seguintes argumentos, exceto: 
a) A execução do bisel em pequenas cavidades, além de ser muito difícil, poderá implicar no desgaste da 
superfície proximal hígida do dente adjacente. 
b) Com o emprego da técnica do condicionamento ácido total (esmalte-dentina) passa a haver maior área 
interna disponível para reter o material restaurador. Assim, as cavidades executadas a partir de um acesso 
vestibular não necessitam de um bisel na margem do esmalte. 
c) A execução do bisel na parede gengival poderá implicar na remoção total do esmalte desta região e, 
assim, comprometer o selamento marginal. 
d) A execução do bisel na superfície palatal de uma cavidade proximal poderá implicar na exposição do 
material restaurador às regiões sujeitas a maiores esforços e, consequentemente, em maior risco de haver 
interferências oclusais e fracasso precoce da restauração. 
  
39 - Assinale a alternativa abaixo que não está correta com relação as restaurações diretas com 
resinas compostas em dentes anteriores: 
a) As lesões cariosas ou restaurações deficientes adjacentes devem ser preparadas e restauradas em 
sessões diferentes. 
b) Após o condicionamento ácido, lavagem e secagem da cavidade, a dentina deve apresentar um brilho 
molhado na superfície, enquanto o esmalte deverá apresentar um aspecto branco-opaco. 
c) O sistema adesivo aplicado sobre os tecidos devidamente condicionados cria um “selo”, e este deve ser 
visto como sinônimo de proteção do complexo dentina-polpa. 
d) Cavidades pequenas e médias podem ser preenchidas com um único incremento de resina, enquanto as 
cavidades maiores podem requerer dois ou mais incrementos. 
  
40 - “Apesar de muitas vezes ser necessário e vantajoso restaurar lesões cervicais não cariosas, 
pode haver alguns inconvenientes nisto.” Assinale a alternativa que não apresenta um desses 
inconvenientes: 
a) Lesões sem cárie, ao serem restauradas, podem, a longo prazo, apresentar cárie secundária na margem 
cervical sem esmalte. 
b) Algumas lesões não sensíveis podem vir a apresentar sensibilidade persistente após a restauração. 
c) A restauração poderá implicar na presença de excessos de material restaurador na área crítica do sulco 
gengival. 
d) A restauração poderá mudar o perfil oclusal do dente e ocasionar problemas de atm, interferência ou 
trauma oclusal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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