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Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

de sapato, de dentro do qual saía uma meia: a meia
para o Papai Noel encher de presentes e o sapato
para entrar no Ano Novo de pé direito. Coisas assim.
8.
Enfim, tudo isto é apenas para desejar a você...
Aquelas coisas de sempre.

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO I

(Luís Fernando Verissimo (in) http://peramblogando.blogspot.com)

Veríssimo e o Natal
Crônica do Natal (de novo)

QUESTÃO 01

1.		 Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles
não sabem que todas as crônicas de Natal já foram
escritas e podem escrevê-las de novo. Mas porque
podem fazer isto sem remorso.
2.		 Tem a crônica de Natal tipo “o que eu gostaria que
Papai Noel me trouxesse”. A Luana Piovani ou um facsímile razoável, a paz entre os povos, um centroavante para o Internacional (ou um fac-símile razoável) etc.
3.
Tem as infinitas variações sobre problemas encontrados por Papai Noel no mundo moderno (seu trenó
levado num assalto, sua dificuldade em se identificar
em portarias eletrônicas, protestos de ambientalistas
contra o seu tratamento das renas, suspeita de exploração de trabalho escravo, suspeita de pedofilia etc.).
4.		 Tem as muitas maneiras de atualizar a história
da Natividade (Maria e José em fila do SUS, os Reis
Magos chegando atrasados porque foram detidos por
patrulhas israelenses ou militantes palestinos, Jesus
vítima de uma bala perdida).
5.
Tem as versões diferentes da cena na manjedoura, inclusive, juro que já li esta, se não a escrevi —
narrada do ponto de vista do boi.
6.		 Todas já foram feitas.
7.		 Há tantas crônicas de Natal possíveis quanto há
meios de se desejar felicidade ao próximo. Os cartões
de fim de ano são outro desafio à criatividade humana. Pois todas as suas variações também já foram
inventadas. Quando eu trabalhava em publicidade,
todos os anos recebia encomendas de saudações de
Natal e Ano Novo “diferentes”, porque os clientes não
se contentavam em apenas desejar que o Natal fosse
feliz e o Ano Novo fosse próspero. Uma vez sugeri um
cartão de Natal completamente branco com a frase
“Aquelas coisas de sempre...” num canto, mas acho
que este foi considerado diferente demais. E dê-lhe
poesia, pensamentos inspiradores, má literatura e a
busca desesperada do diferente. Um cartão em forma

Pode-se inferir sobre o texto que
a) o cronista desconhece a verdadeira essência sobre
o Natal.
b) o tema natalino nao foi o principal enfoque para o discurso do texto.
c) nao ha referencia aos personagens natalinos.
d) ha uma reflexão sobre os estereótipos utilizados em
períodos de natal.

QUESTÃO 02
O subtítulo Crônica do Natal (de novo) demonstra que o
autor
a) discute as ideias natalinas por meio de um novo ângulo.
b) representa o natal como um fato que se intensifica a
cada ano.
c) narra, por meio de fatos, que a época natalina não
apresenta fatos inusitados.
d) aponta os episódios natalinos como os principais responsáveis pelas inovações.

QUESTÃO 03
Na frase “Mas porque podem fazer isso sem remorso.” O
conectivo “mas” representa uma ideia
a)
b)
c)
d)
3

contrária.
explicativa.
causal.
conclusiva.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 08

Pode-se inferir que a referência à Luana Piovani, no segundo parágrafo do texto, representa uma abordagem do
tipo natalino
a)
b)
c)
d)

Assinale a CORRETA correspondência entre o pronome
em negrito e o termo a que ele se refere:

construtivo.
Imagético.
Inovador.
caricaturado.

a) “Todas as crônicas de Natal já foram escritas e podem
escrevê-las de novo”. (todas).
b) “Uma vez sugeri um cartão de Natal completamente
branco com Um cartão em forma de sapato, de dentro
do qual saía uma meia: a frase “Aquelas coisas de

QUESTÃO 05

sempre...” num canto, mas acho que este foi conside-

Baseando-se nos parágrafos 3 e 4, pode-se compreender
que o intertexto se realizou, por meio da
a)
b)
c)
d)

rado diferente demais”. (cartão).
c) “Um cartão em forma de sapato, de dentro do qual
saía uma meia:...” (sapato).

paráfrase.
alusão.
referência.
paródia.

d) “Aquelas coisas de sempre”. (coisas).

QUESTÃO 06
Sobre os sinais de pontuação, leia e analise as assertivas
abaixo:

QUESTÃO 09

I.

O uso das aspas, na expressão: “O que eu gostaria
que papai noel me trouxesse” justifica-se pelo enquadramento de um possível titulo de crônica.
II. Os parênteses utilizados na informação (ou um facsimile) podem ser substituídos por dois travessões,
sem nenhum prejuízo à informação.
III. As reticências na frase “Aquelas coisas de sempre...”
significam que uma ideia pode ser completada.

Assinale o único elemento que NÃO participa da organização do texto
a) discurso de autoridade.
b) exposição argumentativa de idéias.
c) recorrência a citações.
d) simples narração dos fatos.

Marque a opção CORRETA:
a)
b)
c)
d)

As assertivas I e II estão erradas.
A assertiva III está errada.
As assertivas I, II e III estão corretas.
A assertiva II está errada

QUESTÃO 10

QUESTÃO 07
Fazendo um paralelo entre o subtítulo Crônica do Natal

O conectivo “e” na frase: “Um cartão em forma de sapato,
de dentro do qual saía uma meia: a meia para o Papai
Noel encher de preentes e o sapato para entrar no Ano
Novo de pé direito” estabelece com a oração anterior a
ideia semântica de
a)
b)
c)
d)

(de novo) - e o fechamento do texto “Enfim, tudo isto é
apenas para desejar a você... Aquelas coisas de sempre”,
pode-se afirmar que há um (a)
a) convite à desconstrução das idéias apresentadas.

adição.
conclusão.
explicação.
condição.

b) gradação de idéias.
c) oposição de defesas de tese.
d) ênfase às repetições de idéias natalinas.
4
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As questões 11 e 12 estão relacionadas à charge abaixo. Leia-a, atenciosamente:
TEXTO II

QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

A resposta do quadrinho 4, referente à pergunta, no quadrinho 1, determina uma leitura

Pode-se inferir sobre as ideias relacionadas às palavras
“Arca” e “Titanic” um (a)

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

descompromissada.
aleatória.
crítica.
ideológica.

paráfrase.
Ironia.
metonímia.
hipérbole.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 12

O conhecimento prévio sobre “Arca” (referência a Noé
- texto Bíblico) e “Titanic” (tragédia ocorrida no Oceano
Atlântico, em 15 de Abril de 1912) pode ser compreendido
como um intertexto da paródia, pois

Comparando a leitura da charge (Texto II) às idéias apresentadas na crônica de Veríssimo (Texto I), pode-se depreender que
a) em ambos os textos há um propósito contextual da
realidade.
b) o texto I revela fatos imaginários e o texto II apresenta
ideias futuristas.
c) os dois textos se distanciam de temas reais.
d) o texto I esta ligado à objetividade de fatos, enquanto
o texto II se liga à subjetividade.

a)
b)
c)
d)

repete a mesma trajetória marítima.
distancia da referência Bíblica.
aproxima ideias sobre as navegações.
enviesa ideias sobre referências marítimas.

QUESTÃO 15
O termo NOVO, utilizado na frase: “Nunca tenha medo de
tentar algo novo” do texto III e repetido de forma variada
no primeiro parágrafo, do texto I de Veríssimo: “Tenho inveja dos cronistas novos. Não porque eles não sabem
que todas as crônicas de Natal já foram escritas...” pode
ser morfologicamente entendido como

As questões 13, 14 e 15 estão baseadas no fragmento
abaixo. Leia-o e analise-o, atenciosamente:

TEXTO III

a) uma habilidade de identificar palavras em formas e
ações.
b) definição de seres no tempo e espaço.
c) qualificação de palavras de forma generalizada.
d) modificação de termos que apresentam ações.

“Nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de
que um amador solitário construiu a Arca. Um grande
grupo de profissionais construiu o Titanic”.
(Luis Fernando Veríssimo (in) http://pensador.uol.com.br).
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QUESTÃO 20

Conhecimentos Específicos

Abordando a terminologia patológica descritiva, relacione
a 2ª coluna de acordo com a 1ª. Assinale a resposta CORRETA na ordem de cima para baixo:

QUESTÃO 16
São indicações para biopsia, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

1. Leucoplasia.
2. Hiperplasia.
3. Hipertrofia.
4. Placa.

Lesões ósseas.
Lesões vasculares.
Lesões brancas.
Úlceras que permanecem por mais de 15 dias sem
sinais de cicatrização.

(
(

(
(

QUESTÃO 17
Com relação às fraturas do arco zigomático, pode-se afirmar que

) Aumento do número das células normais.
) Alteração de progressão lenta
na mucosa caracterizada por
placas brancas firmemente
aderidas e espessadas.
) Qualquer lesão achatada, levemente elevada e superficial.
) Aumento do tamanho causado
por um aumento no tamanho
das células, não em quantidade.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:

a) em geral são emergenciais.
b) todas as fraturas devem sempre ser reduzidas com
tratamento cruento.
c) as reduções destas fraturas quando bem executadas
são muito estáveis.
d) a técnica de Gillies não utiliza ganchos.

a)
b)
c)
d)

2, 4, 1, 3.
3, 4, 1, 2.
2, 1, 4, 3.
3, 1, 4, 2.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 21

De acordo com tratado de cirurgia buco maxilo facial é
uma manifestação de toxicidade moderada ao anestésico
local:

São características das Lesões que geram suspeita de
doença maligna, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Confusão.
Visão turva.
Convulsão.
Disrritmia cardíaca.

Dor.
Duração.
Sangramento.
Ulceração.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 19

A biópsia é o procedimento de diagnóstico tecidual mais
preciso e apurado de todos. São tipos de biópsia, EXCETO:

A causa mais freqüente de dificuldade respiratória no consultório odontológico é a ansiedade, expressada através
da hiperventilação. São manifestações neurológicas da
Síndrome de hiperventilação, EXCETO:

a)
b)
c)
d)

a) Síncope.
b) Formigamento ou dormência dos dedos dos pés,
mãos ou lábios.
c) Xerostomia.
d) Tontura.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 26

Muitas técnicas cirúrgicas são efetivas para removeer a
inserção do freio labial. Sobre estas técnicas, é verdadeiro afirmar, EXCETO:

São desvantagens da distração odontogênica, EXCETO:
a) Impossibilidade de produzir grandes movimentos esqueléticos.
b) A necessidade de dois procedimentos: colocação e
remoção dos distratores.
c) Custo aumentado e maior tempo de tratamento.
d) É uma técnica sensível que pode resultar em posicionamento oclusal aquém do ideal.

a) Na técnica de plastia em z, a excisão do tecido conjuntivo fibroso é realizada de maneira similar à técnica
de excisão simples.
b) A vestibuloplastia localizada com epitelização secundária é frequentemente preterida quando a inserção
do freio possui uma base larga.
c) As técnicas com laser são versáteis em realizar uma
excisão local e remoção do tecido mucoso excessivo
e a inserção do tecido fibroso , permitindo epitelização
secundária.
d) A técnica de excisão simples é efetiva quando a faixa
de tecido mucoso e fibroso é relativamente estreita.

QUESTÃO 27
Os pacientes frequentemente consultam o dentista por
causa de dor ou disfunção na região temporomandibular
(DTM). Com relação às DTMs, pode-se afirmar que
a) pacientes com disfunção miofacial sempre se queixam de dor localizada, pré-auricular,que pode também afetar outros músculos da mastigação.
b) as articulações temporomandibulares (ATM) com freqüência se apresentam tensas à palpação.
c) no deslocamento anterior do disco sem redução ocorre estalo porque há translação do côndilo sobre a porção anterior do disco.
d) na anquilose intracapsular a avaliação do paciente
revela restrição severa da abertura máxima da boca,
desvio para o lado afetado e redução da excursão lateral para o lado contralateral

QUESTÃO 24
O fator primário determinante de dificuldade de remoção
de dentes impactados é a acessibilidade. Com base nisto,
Assinale a alternativa FALSA:
a) A impacção distoangular é a que possui mínima dificuldade de remoção.
b) Raramente um dente está em impacção transversal.
c) A impacção vertical é a 2º mais freqüente (aproximadamente 38% dos casos).
d) Quando o longo eixo do terceiro molar é perpendicular
ao segundo molar, o dente impactado é considerado
horizontal.

QUESTÃO 28
Quanto à classificação dos cistos odontogênicos, relacione as sequências:
sequência 1
( 1 ) Cisto de desenvolvimento.
( 2 ) Cisto inflamatório.

QUESTÃO 25
A respeito das fendas orofaciais, é verdadeiro afirmar,
EXCETO:

sequência 2
(
) Cito dentígero.
(
) Cisto radicular.
(
) Cisto de erupção.
(
) Cisto radicular residual.
(
) Ceratocisto odontogênico.
(
) Cisto gengival do adulto.
(
) Cisto periodontal lateral.
(
) Cisto odontogênico glandular.
(
) Cisto paradentário.

a) As fendas submucosas do palato mole são conhecidas como “fendas ocultas”.
b) Três quartos das deformidades são bilaterais e um
quarto, unilateral.
c) O lado esquerdo é envolvido com mais freqüência do
que o direito quando o defeito é unilateral.
d) Existem fendas isoladas e fendas asssociadas a outras síndromes ou doenças congênitas.

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
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1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1.
1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2.
2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1.
1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2.
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QUESTÃO 29
No exame de um paciente que sofreu traumatismo, devese observar se houve concussão cerebral. São sinais de
concussão cerebral:
I.
II.
III.
IV.

Inconsciência.
Vômito.
Cefaléia.
Amnésia.

Estão corretas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 30
Quando da apalpação, é permitido ao profissional determinar se o edema é, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Localizado.
Direto.
Firme.
Flutuante.
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