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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.
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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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Conhecimentos Específicos

(

QUESTÃO 16

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

A recepção do entrevistado é de suma importância. O
entrevistador deverá tornar o ambiente o mais agradável
possível para conforto do paciente. Sempre atento às habilidades, quanto ao saber ouvir, deve se fazer bom uso
das pausas, refletir os sentimentos de modo a mostrar
aceitação e resumir os sentimentos expressos.
Nas respostas dos entrevistados, marque (F) para as afirmativas Falsas e (V) para as afirmativas Verdadeiras:
(

(
(

(
(
(

a)
b)
c)
d)

) Validade, que poderá ser medida através de comparações externas ou com outro entrevistado, bem
como através de dúvidas e hesitações demonstradas pelo entrevistado.
) Relevância da resposta que dependerá da clareza
e fixação dos objetivos.
) Especificidade e clareza referentes a dados, datas,
nomes, lugares, quantidades, porcentagens e prazos. Quanto mais claro for o entrevistado, maior a
contribuição para o processo da entrevista.
) Cobertura de área da resposta também é determinada pelos objetivos e pelo campo de investigação.
) Profundidade, de modo a relacionarem-se os sentimentos, lembranças, suas intensidades e intimidades.
) Extensão, considerada um critério secundário, já
que esta relacionado com a especificidade e a profundidade.

São características da condição bucal dos portadores da
síndrome de Down, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

A angina do peito pode ser classificada em leve, moderada e grave. O cirurgião dentista, ao atender um paciente
que possua história de angina, deverá estar preparado
para, em uma emergência, realizar algumas manobras no
intuito de atende-lo caso venha apresentar a patologia durante o tratamento odontológico, EXCETO:
a) reclinar o paciente em ângulo de 45 graus.
b) baixar a posição da cabeça se a PA sistólica for menor
que 100 mmhg.
c) acalma-lo, administrar oxigênio.
d) administrar nitroglicerina endovenosa.

V, V, F, V, F, V.
V, V, V, V, V, V.
V, F, V, V, F, V.
F, V, F, F, F, F.

QUESTÃO 20
Com relação à sedação consciente pode-se afirmar, EXCETO:
a) A sedação consciente é aquela que permite ao cirurgião dentista realizar sua metodologia e programação
de tratamento, no paciente clinicamente comprometido, promovendo sua saúde oral, contando com sua
colaboração, pois promovemos um estado de sedação e hipnose com drogas específicas em doses adequadas.
b) São drogas utilizadas para produzir sonolência, sendo indicadas muitas vezes para simplesmente corrigir
processos de insônia.
c) Hoje em dia são amplamente utilizadas como coadjuvantes na realização de procedimentos odontológicos.
d) Por ser um procedimento simples deve ser recomendado como primeira opção no tratamento de pacientes especiais.

Correlacione as manifestações relativas às doenças.
1. Doenças hepáticas.
2. Anemia.

(
(

Dentes congenitamente ausentes.
Alto índice de cárie.
Sialorréia e aumento da doença periodontal.
Hipoplasia do esmalte do dentário.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 17

(

1, 2, 1, 2, 1.
1, 2, 2, 1, 1.
2, 1, 2, 1, 2.
1, 2, 2, 1, 1.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa com sequência CORRETA, na ordem de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

) Anomalias de atrofia, ou fissura na superfície dorsal
da língua.
) Escurecimento dos dentes devido à icterícia prolongada, ou à acumulação de produtos de degradação
sanguínea, nos lactentes e pré-escolares.

) Alteração das mucosas, secundarias às deficiências nutricionais de vitaminas e metabolismo.
) Retardo de crescimento esquelético e desenvolvimento da dentição permanente; hipomineralização
das estruturas do esmalte.
) Sangramento da mucosa e gengival (deficiência de
vitamina K).
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

Ao nos referirmos à Paralisia Cerebral Deficiência Neuromuscular, é incorreto afirmar:

Em relação às Fendas Lábio-Palatinas é incorreto
afirmar que

a) As infecções que acometem as gestantes, como , por
exemplo, rubéolas, sífilis, meningite, encefalite e toxoplasmose poderão causar deficiências neuromosculares.
b) Incompatibilidade Rh e ABO ocasiona uma impregnação dos núcleos basais pela bilirrubina, levando
ao quadro de Kernicterus (causa hoje menos comum
desde o desenvolvimento precoce da exanguineotransfusão).
c) A eritroblastose fetal não determina lesão neuromuscular.
d) A Anoxia cerebral pode ocorrer por uma diminuição na
corrente sanguínea da mãe, devido, por exemplo, a
um sangramento uterino resultando em lesão cerebral
do feto.

a) as fendas lábio-palatinas são uma malformação de
inibição.
b) a malformação pode ser unilateral ou bilateral, podendo haver variação do grau para cada lado.
c) confirmando a idéia difundida, há um vinculo hereditário para a grande maioria dos casos.
d) a fenda com envolvimento dos lábios é mais frequente
que a fenda palatina isolada.
QUESTÃO 25
No tratamento do traumatismo dentoalveolar pode-se afirmar que
a) o maior objetivo no tratamento das fraturas dentoalveolares é a preservação da função dos elementos
dentais em detrimento à gengiva e osso alveolar.
b) os dentes envolvidos na fratura alveolar devem ser
mantidos independente de sua condição periodontal.
c) o osso alveolar deve ser tratado da forma mais conservadora possível, pois pequenas porções de tecido
mole aderidas não são capazes, devido sua pouca
vascularização local, de manter as porções ósseas
fraturadas.
d) a sequência de tratamento de fraturas dentoalveolares é: osso – dente – tecido mole.

QUESTÃO 22
Ao estudarmos a Odontologia de alto risco: Pacientes
Especiais DIABETES MELITO pode-se afirmar quanto à
interação DROGA versus DIABETES:
a) Tetraciclinas em altas dosagens pode afetar o fígado
e o baço, e lembramos que o diabetes melito pode ter
alterações hepáticas.
b) Analgésicos salicilatos são contra indicados em pacientes diabéticos que apresentem glaucoma e catarata.
c) Hemostáticos colágenos estimulam a córtex suprarenal, havendo liberação de adrenalina e por sua vez
interferem na hiperglicemia.
d) Barbitúricos podem ser utilizados pois não interferem
nos processos glicêmicos.

QUESTÃO 26
Os elementos flúor e estrôncio podem causar ocasionar
distúrbios semelhantes na formação do esmalte. Marque
a afirmativa incorreta:
a) A aplicação de flúor agirá das camadas superficiais
até as mais profundas do esmalte.
b) O diagnóstico clínico de uma fluorose deve ser informado cuidadosamente, para não causar o descrédito
do uso comprovadamente eficaz do flúor.
c) Como o esmalte alterado pela fluorose está hipomineralizado, a aplicação de flúor é indicada, apesar da
fluorose do esmalte.
d) A frequência e o grau de severidade das alterações induzidas pelo flúor aumentam com a crescente ingestão de flúor na água potável, no sal, na alimentação,
nos comprimidos e nas soluções para higienização
bucal.

QUESTÃO 23
Na Ampliação e Qualificação da Atenção Básica, dentro
da Ampliação do Acesso, cabe ao Grupo de Gestantes
em trabalho conjunto com a equipe de saúde, a gestante,
ao iniciar o pré-natal, ser encaminhada para uma consulta
odontológica, que minimamente inclua os seguintes atos,
EXCETO:
a) Orientação sobre possibilidade de atendimento durante a gestação.
b) Diagnóstico de lesões de cárie e necessidade de tratamento curativo.
c) Diagnóstico de gengivite ou doença periodontal crônica e necessidade de tratamento.
d) A assistência será compulsória, sob pena de gravíssima infração ética.
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QUESTÃO 27
Estão associadas à infecção por HIV as seguintes lesões
orais, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Candidíase.
Leucoplasia pilosa.
Herpes simples.
Sialolitíase.

QUESTÃO 28
Qual das técnicas radiográficas é a ideal para avaliar a
posição de um dente incluso em relação ás tábuas ósseas
lingual e vestibular?
a)
b)
c)
d)

Técnica periapical.
Técnica oclusal.
Técnica panorâmica.
Técnica de Clark.

QUESTÃO 29
Com relação a alterações cardiovasculares, leias e analise as afirmativas abaixo:
I.

A síncope é causada por inadequado suprimento sanguíneo cerebral.
II. Não há necessidade de intervenção medicamentosa
no consultório dentário quando o paciente assintomático apresenta-se com níveis pressóricos elevados.
III. Pacientes com história de angina de peito podem
apresentar episódios dolorosos no consultório dentário como resultado de estresse emocional.
Marque a opção correta:
a)
b)
c)
d)

As afirmativas I, II, e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente a afirmativa I esta correta.

QUESTÃO 30
A promoção de saúde bucal está inserida em um conceito
amplo de saúde e as ações de proteção à saúde podem
ser desenvolvidas no nível individual e/ou coletivo. São
ações educativo-preventivas realizadas no âmbito das
unidades de saúde, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

Grupos de hipertensos.
Grupo de diabéticos.
Grupos de rua.
grupo de saúde mental.
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