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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6.  
 

Viajantes e apaixonados em transe 
 
Bem-aventurados os apaixonados, que se esquecem por 

algum tempo das mazelas do mundo. Deitam-se numa rede de 
fios bem trançados, numa cama estreita, num tapete persa ou 
numa esteira de palha e se entregam às malícias do amor. Ou 
deitam-se no piso de tábuas de uma casa modesta e se 
esquecem dos magistrados, dos burocratas, das chuvas 
destruidoras, dos políticos inativos, dos impostores e dos 
pássaros agourentos. Já não se lembram da segunda-feira 
árdua e rotineira, do chefe ranzinza ou do subalterno distraído, 
do trânsito e seus motoristas alucinados, nem daquele 
casamento que se reduziu a bocas engessadas e momentos de 
silêncio que insinuam sentenças hostis. 

Apaixonados: seres sonhadores antes do primeiro duelo, 
que só às vezes rima com inverno. Ali, sentado na praça, vi um 
velho conhecido que perdeu sua amada há seis anos. Ele 
dorme em calçadas e praças do meu bairro, nas vésperas do 
Natal eu o encontrava triste e lacônico: artesão pobre e solitário 
que vende violas sem cordas, construídas com dejetos fisgados 
nas ruas da metrópole, esse vasto museu contemporâneo do 
consumo. Mas agora esse artesão encontrou uma amada: 

"Minha outra música", ele disse. 
Eu, distraído ou perdido em algum devaneio, ouvi "musa" 

em vez de "música", e logo comprei uma viola desse artista 
errante que lembra certos viajantes, esses outros bem-
aventurados. 

Muitos partem sem bússola e se lançam a uma aventura. 
Ou partem em busca de uma paisagem insólita, de um sabor 
estranho, de rostos mais ainda estranhos, de lugares sonhados 
desde sempre, de noites que se emendam ao dia e novamente 
à noite, como se houvesse só espaço nesse mundo regido pelo 
tempo. Viajantes com pouca bagagem, movidos pelo desejo de 
conhecer o que amanhã será esquecido, ou de esquecer o que 
irremediavelmente será lembrado além da nossa fronteira. 
Alguém te envia uma mensagem do deserto de Atacama, de 
uma mesquita de Istambul, de um pueblo de Missiones, de uma 
praça de Teresina, Belém ou Sabará, do pátio de um convento 
de Olinda; alguém escreve à mão no verso de um postal 
palavras sobre o assombro e a beleza da ilha de Creta, onde 
um mito antigo resiste aos descalabros do nosso tempo. 

Quantas mensagens via satélite... E só uns poucos 
postais com a fotografia de um lugar visitado e cinco frases 
escritas por calígrafos anacrônicos. 

Invejo a energia quase cósmica desses viajantes e 
apaixonados, que celebram suas façanhas com uma comoção 
incomum. Posso imaginá-los em transe, e de algum modo eles 
me inspiram para escrever estas linhas num quarto úmido, 
depois da tempestade. Admiro a beleza das romãs rosadas no 
pequeno jardim, sinto o cheiro dessas frutas desventradas por 
pássaros famintos, e logo me vem à mente os versos do poeta 
que escreveu A Falta Que Ama: 

"Uma viagem é imóvel, sem rigidez./ Invisível, preside/ ao 
primeiro encontro. Todo encontro,/ escala que se ignora". 

 
Milton Hatoum – O Estado de S. Paulo – 3/2/2012 

 
1. No texto, o autor estabelece uma relação entre viajantes e 

apaixonados que, para ele, conseguem 
 

(A) abstrair mais facilmente dos problemas do mundo. 
(B) viajar pelo tempo, em seu transe diário. 
(C) vagar pelo mundo sem maiores preocupações. 
(D) ser lacônicos sem perder o essencial: a tristeza. 

 

2. A razão de o artesão mencionado pelo autor viver nas 
ruas, pobre e solitário, é indiciada pelo fato de ter 
 

(A) encontrado sua nova “musa” na metrópole.  
(B) partido sem bússola e lançado-se a uma aventura. 
(C) perdido sua amada há seis anos. 
(D) que vender violas sem corda, ou seja, sem sentido. 

 

3. Para o autor, o prazer do viajante consiste em  
 

(A) poder enviar postais de lugares distantes e exóticos. 
(B) partir sem rumo e enfrentar o desconhecido, sair do 

rotineiro. 
(C) fazer inveja aos amigos pelo seu estilo de vida 

desapegado. 
(D) tornar-se livre de todas as amarras, inclusive a do 

relacionamento amoroso. 
 

4. Se tirarmos a vírgula da primeira frase do texto “Bem-
aventurados os apaixonados, que se esquecem por algum 
tempo das mazelas do mundo”, a frase 

 

(A) estaria errada gramaticalmente. 
(B) continuaria correta, pois o uso da vírgula nesse caso 

é facultativo. 
(C) continuaria correta, porém com valor restritivo. 
(D) continuaria correta, porém com valor explicativo. 

 

5. O vocábulo “apaixonado” no título pertence à classe 
gramatical dos 

 

(A) pronomes. 
(B) adjetivos. 
(C) artigos. 
(D) substantivos. 

 

6. No trecho “como se houvesse só espaço nesse mundo”, o 
verbo está no 
 

(A) presente do indicativo. 
(B) pretérito perfeito do indicativo. 
(C) presente do subjuntivo. 
(D) pretérito do subjuntivo. 

 

7. Assinale a alternativa correta em relação à ortografia. 
 

(A) Excesso, excessão, cipó. 
(B) Delatar, alusão, ultraje. 
(C) Froucho, mochila, xícara. 
(D) Caçula, imergir, catequeze. 

 

8. Assinale a alternativa em que os adjetivos foram 
corretamente passados para o plural. 

 

(A) Ele não sabia, mas a plateia inteira era de surdos-
mudos. 

(B) Assuntos políticos-partidários não vêm ao caso. 
(C) Gravatas marfins são o destaque deste verão. 
(D) Seus olhos verdes-claros encantavam a todos. 

 

Leia a oração abaixo para responder às questões 9 e 10. 
 

Desgostoso por tudo, o empresário custou ao sofrime nto 
de todos os empregados. 

 

9. Quanto ao padrão gramatical, podemos avaliar que a 
oração 

 

(A) está correta, sem nenhum erro. 
(B) possui erro de pontuação e regência nominal. 
(C) possui erro de regência verbal. 
(D) possui erro de regência nominal e verbal. 

 

 

10. Em relação à regência nominal,  
 

(A) a oração não possui erro. 
(B) o correto seria “desgostoso de tudo”. 
(C) o correto seria “desgostoso a tudo”. 
(D) o correto seria “sofrimento a todos os empregados”. 
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CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES  
 
11. Segundo o jornal Estado de São Paulo (04/04/2012), a 

confiança dos brasileiros na presidente Dilma Rousseff 
oscilou conforme apontou a pesquisa CNI/Ibope: 
 
(A) saltou de 68% para 72%. 
(B) saltou de 60% para 68%. 
(C) saltou de 56% para 60%. 
(D) saltou de 60% para 72%. 

 

12. Segundo o jornal Estado de São Paulo (21/04/2012), 
cerca de três mil pessoas, pelos cálculos da Polícia Militar, 
participaram no dia 21 de abril da Marcha contra a 
Corrupção, na Esplanada dos Ministérios. Essa marcha se 
deu em protesto 

 
(A) ao baixo salário dos professores.  
(B) à CPI do Mensalão. 
(C) ao envolvimento de políticos com a organização 

criminosa comandada pelo bicheiro Carlinhos 
Cachoeira. 

(D) à invasão dos índios no sul da Bahia. 
 

Leia a notícia abaixo para responder à questão 13. 
 

“Levantamento feito pelo Estado nos 38 ministérios do 
governo da presidente Dilma Rousseff aponta que um terço dos 
ministros integra hoje uma elite do funcionalismo com 
supersalários que ultrapassam o teto salarial de R$ 26.723,15. 
São 13 ministros que engordam seus rendimentos com jetons 
por participação em conselhos de empresas”. (Fonte:  OESP, 07 
abril 2012) 
 
13. Para tentar por um freio nos supersalários, o governo 

federal decidiu 
 

(A) acabar com os jetons concedidos. 
(B) acabar com o acúmulo de conselhos que têm 

relação com as respectivas pastas. 
(C) encaminhar projeto de lei complementar que 

estabelece que nenhum servidor público pode 
ganhar mais que a remuneração de ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 

(D) criar um limite para que os jetons pagos a ministros 
tenham um teto fixo. 

 

Leia a notícia abaixo para responder à questão 14. 
 

“Os presidentes de bancos de desenvolvimento dos Brics 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) assinaram acordos 
que vão permitir o financiamento de comércio e investimento em 
moeda local”. (Fonte:  OESP, 29 março 2012) 
 
14. O objetivo da medida é aumentar a cooperação entre os 

bancos de desenvolvimento dos Brics para 
 

(A) diminuir o comércio entre os países do bloco. 
(B) aumentar a visibilidade desses países. 
(C) evitar a vinculação do negócio ao dólar, e portanto, a 

exposição à flutuação cambial. 
(D) prejudicar a obtenção de financiamento com 

instituições de fomento do país onde o investimento 
será realizado. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Leia o trecho abaixo para responder à questão 15. 
 

“Pensativa, a rainha da Inglaterra, Elizabeth 2ª, contempla 

por alguns segundos a imagem da cidade do Rio de Janeiro 

com o Cristo Redentor exibida na tela de uma TV e tenta se 

lembrar de quando esteve lá, mas em vão. Ela parou um pouco 

para pensar e depois disse apenas algo como 'faz muito 

tempo'". (Fonte:  UOL – Educação, 07/03/2012) 

 
15. A visita da rainha da Inglaterra, Elizabeth 2ª, aconteceu no 

ano  
 

(A) 1970. 
(B) 1968. 
(C) 1977. 
(D) 1980. 

 

 

Leia o trecho abaixo para responder à questão 16. 
 

“O Livro "A Relíquia" faz uma grande crítica e uma sátira 

hilariante do catolicismo em Portugal, por meio das memórias 

do narrador Teodorico Raposo, o "Raposão" (como as mulheres 

o chamam)”. (Fonte:  UOL – Literatura, 20/03/2012) 

 
16. O autor do livro “A Relíquia” é 
 

(A) Machado de Assis. 
(B) Guimarães Rosa. 
(C) Eça de Queirós. 
(D) Drummond de Andrade. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
17. Dentre os anestésicos locais, podemos dizer que é um 

potente anestésico tópico e não é administrado por injeção 
devido às suas propriedades irritantes dos tecidos. Trata-
se do anestésico 

 
(A) lidocaína. 
(B) diclonína. 
(C) tetracaína. 
(D) procaína. 

 

18. A anestesia geral em odontologia pode ser introduzida no 
organismo de várias maneiras: por inalação, pelas vias 
endovenosa, intramuscular, oral e retal. Os métodos 
distintos para a inalação do anestésico são: 
 
(A) gota aberta, insulfação, semi-fechado e fechado. 
(B) gota semi-aberta, gota contínua, insulfação, semi-

fechado e fechado. 
(C) gota aberta, gota semi-aberta, insulfação, semi-

fechado e fechado. 
(D) gota intermitente, gota contínua, gota aberta, gota 

semi-aberta e insulfação. 
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19. Leia os procedimentos de tratamento abaixo. 
 

- Colocar o paciente em posição inclinada, com os 
pés mais elevados que a cabeça. 

- Facilitar a respiração desapertando peças do 
vestuário. 

- Compressas frias na face e na nuca. 
- O tratamento é mais eficiente e a recuperação mais 

rápida quando instituído na fase pré-sincopal. 
- Controlar os sinais vitais. 

 
Tais procedimentos são considerados como tratamento da 
complicação relacionada à anestesia local 

 
(A) Lipotimia. 
(B) reações de toxidade. 
(C) interação de drogas. 
(D) reações alérgicas. 

 

20. São considerados como instrumentais para divulsão em 
casos de cirurgia dos dentes inclusos: 
 
(A) pinça Allis, cureta de Molt, espátula 7 e 

sindesmótomo. 
(B) descolador de Molt, cureta de Molt, espátula 7 e 

tesoura ponta romba. 
(C) descolador de Molt, pinça Allis, tesoura ponta romba 

e sindesmótomo. 
(D) descolador de Molt, cureta de Molt, espátula 7 e 

sindesmótomo. 
 

21. O fórceps utilizado em molares inferiores com 
comprometimento da furca periodontal é o 
 
(A) nº 150 
(B) nº 17 
(C) nº 16 
(D) nº 65 

 

22. Em relação à mononucleose, leia as afirmações abaixo. 
 

I. É causada pelo vírus Epstein-Barr (VEB) e é mais 
conhecida como “doença do beijo”, pois esta seria a 
principal forma de transmissão. 

II. Depois de um período de incubação de 5 a 10 dias, 
o vírus tende a permanecer para sempre no 
organismo da pessoa. 

III. Pode ser assintomática ou apresentar sintomas que 
incluem fadiga, dor de garganta, tosse, inchaço dos 
gânglios, perda de apetite, inflamação do fígado e 
hipertrofia do baço. 

IV. Na boca, frequentemente aparecem pequenos 
pontos amarelados na região do palato. 

V. Não há tratamento para a doença. Para amenizar os 
sintomas, utilizam-se analgésicos, antitérmicos e, se 
necessário, medicamentos contra enjoo. 

 
Estão corretas apenas: 
 
(A) I, II e V. 
(B) I, III e V. 
(C) II, III e IV. 
(D) I, III, IV e V. 

 

23. É uma desordem autoimune na qual as células imunes 
atacam e destroem as glândulas exócrinas que produzem 
lágrimas e saliva. Trata-se de 
 
(A) Síndrome de Sjögren. 
(B) Mucocele. 
(C) Sialolitíase. 
(D) Sialadenite. 

 

24. Os ameloblastomas ocorrem em três diferentes situações 
clínicorradiográficas, que merecem considerações em 
separado por causa do tratamento e prognóstico 
diferentes. Os três tipos de ameloblastomas são: 

 
(A) intraósseo multicístico, unicístico e periodontal. 
(B) intraósseo multicístico, unicístico e epitelial. 
(C) periodontal, epitelial e periférico. 
(D) intraósseo multicístico, unicístico e periférico. 

 

25. São procedimentos cirúrgicos realizados para que a 
arcada dentária tenha condições de receber uma prótese: 

 
(A) aprofundamento do alvéolo, frenectomia e 

bridectomia. 
(B) redução de tórus, aprofundamento do vestíbulo e 

bridectomia. 
(C) redução de tórus, aprofundamento do alvéolo e 

bridectomia. 
(D) aumento do tórus, aprofundamento do vestíbulo e 

frenectomia. 
 

26. Podemos dizer que são manifestações bucais neoplásicas 
do HIV: 

 
(A) candidíase, sarcoma de Kaposi e linfomas. 
(B) queilite angular, sarcoma de Kaposi e carcinoma 

epidermóide. 
(C) sarcoma de Kaposi, linfomas e carcinoma 

epidermóide. 
(D) candidíase, queilite angular e linfomas. 

 

27. Segundo a cefalometria de Ricketts, o ponto cefalométrico 
Gn – Gnátio virtual é o 
 
(A) ponto situado no centro do colo do côndilo, sobre o 

plano Ba-Na. 
(B) ponto localizado na interseção do plano facial com o 

plano mandibular. 
(C) ponto mais profundo da concavidade do bordo 

anterior do ramo ascendente da mandíbula. 
(D) ponto localizado na interseção do plano mandibular 

com uma linha que passa tangente ao bordo 
posterior do ramo ascendente da mandíbula. 

 

28. Perda dos movimentos mandibulares resultante da fusão 
de ossos da articulação ou da calcificação dos ligamentos 
periarticulares é a definição de 
 
(A) artrite. 
(B) subluxação interna. 
(C) hipermobilidade. 
(D) ancilose. 

 

29. São zonas de resistência da face, na maxila: 
 
(A) pilar canino, mentoniano e pilar vomeriano. 
(B) trajetória basilar e pilar canino. 
(C) trajetória temporal e pilar canino. 
(D) pilar canino, pilar zigomático e pilar pterigoideo. 
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30. Paciente de 7 anos com hábito de sucção de dedo pode 
apresentar o tipo de má oclusão: 

 
(A) lingualização de incisivos superiores. 
(B) classe II de angle com mordida aberta anterior. 
(C) mordida cruzada anterior. 
(D) classe III de angle com mordida cruzada. 

 

31. São processos da mandíbula: 
 

(A) milo-hioideo e forame mandibular. 
(B) submandibular e mentual. 
(C) coronoide e condilar. 
(D) ramo e colo. 

 

32. No diagnóstico diferencial das lesões odontogênicas dos 
maxilares, assinale aquelas que podem apresentar 
imagens radiolúcidas multiloculares. 
 
(A) Tumor odontogênico queratocístico e mixoma. 
(B) Tumor odontogênico adenomatoide, 

cementoblastoma. 
(C) Cementoblastoma e ameloblastoma. 
(D) Ameloblastoma e tumor odontogênico 

adenomatoide. 
 

33. Sobre agranulocitose, assinale a alternativa correta.  
 

(A) É um cisto de origem endodérmica que ocorre 
quando há uma má formação de células durante a 
gestação. 

(B) É um tumor benigno com causa indefinida. 
(C) É um tumor maligno que atinge os leucócitos. 
(D) É uma leucopenia grave e perigosa causada pelo 

uso indiscriminado de dipirona sódica. 
 

34. Para uma exodontia do elemento 36 que apresenta coroa 
íntegra, sem comprometimento da região de furca e duas 
raízes divergentes, o procedimento indicado é 

 
(A) utilizar elevadores curvos. 
(B) seccionar o dente no sentido vestíbulo-lingual. 
(C) seccionar o dente no sentido mésio-distal. 
(D) utilizar o fórceps número 17. 

 

35. Feito o diagnóstico de abscesso periapical agudo e 
sabendo-se que o paciente é alérgico a penicilina, a 
escolha medicamentosa recai em 

 
(A) eritromicina ou ampicilina. 
(B) clindamicina ou ampicilina. 
(C) clanulanato de potássio ou ampicilina. 
(D) eritromicina ou clindamicina. 

 

36. O traumatismo em que o dente não apresenta 
deslocamento de sua posição original, nem alargamento 
do ligamento periodontal, clinicamente não se observa 
alterações e o paciente pode relatar grande sensibilidade 
à percussão ou à mastigação é 

 
(A) subluxação. 
(B) concussão. 
(C) intrusão. 
(D) avulsão. 

 

37. Com base na resolução CFO 100/2010 sobre as normas 
para a prática de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-
Faciais, assinale a alternativa correta. 

 
(A) O cirurgião-dentista é responsável indireto pelo seu 

paciente quando de internação hospitalar. 
(B) Nos procedimentos eletivos a serem realizados 

conjuntamente por médico e cirurgião-dentista, 
visando à adequada segurança, a responsabilidade 
assistencial ao paciente é exclusiva do médico. 

(C) É da competência exclusiva do médico o tratamento 
de neoplasias malignas, neoplasias das glândulas 
salivares maiores (parótida, submandibular e 
sublingual), o acesso pela via cervical infra-hioídea, 
bem como a prática de cirurgia estética, ressalvadas 
as estéticas funcionais do aparelho mastigatório que 
é de competência do cirurgião-dentista. 

(D) Ocorrendo o óbito do paciente submetido à Cirurgia 
Buco-Maxilo-Facial, realizada exclusivamente por 
cirurgião-dentista, o atestado de óbito será fornecido 
apenas pelo Instituto Médico Legal e assinado 
apenas pelo dentista responsável. 

 

38. Assinale a alternativa que apresenta os tipos de implantes 
mais indicados para densidade óssea baixa. 
 
(A) Cônicos e cilindro-cônicos. 
(B) Retos e cônicos. 
(C) Finos e ovoides. 
(D) Curtos e ovoides. 

 

39. Segundo a resolução RDC número 20 de 5 de maio de 
2011, assinale a alternativa correta. 

 
(A) Há limitação do número de itens contendo 

medicamentos antimicrobianos prescritos por 
receita. 

(B) A receita de antimicrobianos é válida em todo o 
território nacional, por 10 (dez) dias a contar da data 
de sua emissão. 

(C) A prescrição dos medicamentos deverá ser realizada 
por profissionais legalmente habilitados, ou seja, 
apenas os médicos. 

(D) As unidades estaduais que fornecem medicação 
antibiótica, não precisam reter uma via do pedido.  

 

40. Pelo código de ética odontológico, constitui infração ética 
do relacionamento com o paciente, EXCETO 
 
(A) discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob 

qualquer pretexto. 
(B) exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica. 
(C) executar ou propor tratamento desnecessário. 
(D) iniciar tratamento de menores, sem autorização de 

seus responsáveis ou representantes legais em 
casos de urgência ou emergência. 

 
 


