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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. A cárie dentária constitui problema de saúde pública, pois 

 
(A) atinge quase 100% da população brasileira, há 

métodos eficazes de prevenção e controle que estão 
sendo muito pouco usados pelas comunidades. 

(B) atinge dentes decíduos e permanentes da população 
brasileira, principalmente na faixa etária dos 6-14 
anos de idade. 

(C) acomete principalmente os primeiros molares 
permanentes de crianças na faixa etária de 6-8 anos 
de idade. 

(D) inibe o crescimento econômico do país. 
 

18. Assinale a alternativa correta sobre biossegurança. 
 

(A) Após o calçamento das luvas, o cirurgião dentista 
pode manipular qualquer objeto desde que o mesmo 
esteja dentro de sua sala clínica. 

(B) A máscara deve cobrir pelo menos a boca do 
cirurgião dentista e poderá sempre ser manipulada e 
reutilizada, desde que as mãos estejam enluvadas. 

(C) A luva é usada somente para proteção do cirurgião 
dentista. 

(D) O cirurgião dentista deve permanecer com máscara 
e luva quando for iniciar qualquer procedimento 
direto na cavidade bucal de seu paciente e na 
montagem dos instrumentais da mesa para cirurgia. 
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19. Em relação à Saúde Coletiva, assinale a alternativa 
correta. 
 

(A) O risco de cárie refere-se somente ao incremento de 
lesões ativas em um determinado período de tempo. 

(B) Existe alta correlação entre experiência anterior de 
cárie e o risco da doença, em nível populacional. 

(C) A transformação da motivação humana quanto aos 
padrões alimentares, não é influenciada por valores 
que regulam o comportamento. 

(D) O planejamento de programas de saúde coletiva 
deve sempre prescindir da avaliação de risco a cárie 
para obter a melhor relação custo-benefício. 

 

20. A Educação em Saúde Bucal é uma forma de 
 

(A) padronizar condutas de escovação dentária. 
(B) trabalhar com orientações selecionadas para que o 

paciente saiba das indicações do tratamento 
odontológico. 

(C) estimular o indivíduo a mudanças favoráveis que 
revertam em benefícios a sua saúde. 

(D) criar comportamentos ideais, pois de posse das 
informações necessárias, o indivíduo adquire hábitos 
deletérios. 

 

21. Um paciente do sexo masculino chegou à emergência da 
clínica odontológica em Santana de Parnaíba com dor 
espontânea, pulsátil e irradiada no primeiro molar inferior, 
sabendo que o mesmo apresenta pulpite na fase 
irreversível, se aplicarmos o teste com guta-percha 
aquecida, responderá ao estímulo 

 

(A) totalmente assintomático. 
(B) sensível, mas com declínio rápido. 
(C) exacerbação da dor. 
(D) leve sensibilidade com declínio lento. 

 

22. Quando a esterilização dos instrumentais é feita através 
de calor úmido em autoclave, a fim de realizarmos uma 
esterilização eficaz, a temperatura e o tempo de exposição 
devem ser, respectivamente, de 
 

(A) 121°C de 15 a 30 minutos. 
(B) 180°C de 60 a 120 minutos. 
(C) 100°C de 20 a 30 minutos. 
(D) 210°C de 10 a 20 minutos. 

 

23. Assinale a alternativa que apresenta a melhor indicação 
para uma cirurgia parendodôntica. 
 

(A) Raízes trincadas. 
(B) Canais deficientemente obturados. 
(C) Próximo a estruturas anatômicas tais como seio 

maxilar e forame mentoniano. 
(D) Presença de lesão apical, ou quando não há 

regressão desta lesão durante as consultas de 
controle. 

 

24. Ao iniciar um retratamento endodôntico de um primeiro 
molar superior, o endodontista encontra uma perfuração, o 
prognóstico para este dente será mais favorável se esta 
perfuração estiver localizada no(a) 

 

(A) furca. 
(B) terço cervical. 
(C) terço médio. 
(D) terço apical. 
 

25. Para o tratamento de uma lesão no terço apical, é correto 
afirmar que 
 
(A) as raízes perfuradas no terço apical podem sempre 

ser tratadas sem que haja necessidade de cirurgia. 
(B) não existe tratamento, o dente deve ser extraído e o 

paciente encaminhado para a implantodontia. 
(C) o reconhecimento da etiologia deste tipo de 

perfuração tem levado a correção cirúrgica, 
utilizando a apicectomia e procedimentos de 
obturação retrógrada. 

(D) a melhor opção é a cirurgia, assim não há 
necessidade de perder tempo, tentando um 
retratamento endodôntico. 

 

26. Durante uma exodontia de molares superiores, pode 
ocorrer uma abertura acidental do seio maxilar, com ou 
sem penetração do dente no mesmo. Sobre esse acidente 
cirúrgico, é correto afirmar que 
 
(A) após a abertura do seio, poderá ocorrer a formação 

de uma fístula buço-sinusal. 
(B) o dente que penetrar no seio deve ser removido, 

utilizando como acesso o alvéolo. 
(C) o dente deve ser removido somente uma semana 

após a penetração no seio. 
(D) a abertura do seio só ocorre se usarmos alavancas 

para a exodontia. 
 

27. Paciente do sexo masculino, acima dos 50 anos de idade, 
fumante e também relata beber socialmente, chegou à 
clínica, apresentando uma lesão de aspecto profundo com 
centro ulcerado, destruição tecidual crateriforme, bordas 
elevadas, crescimento rápido e envolvimento de 
linfonodos. Terminando a anamnese, podemos suspeitar 
de 
 
(A) Linfangioma. 
(B) Carcinoma espinocelular. 
(C) Leucoplasia. 
(D) Eritroplasia. 

 

28. Assinale a alternativa que corresponde uma infração ética. 
 
(A) O exagero no diagnóstico, prognóstico ou 

terapêutica, que pode servir como forma de o 
profissional supervalorizar sua competência. 

(B) Sabendo da condição de leigo do paciente, informá-
lo corretamente sobre o tratamento que irá ser 
realizado esclarecendo as dúvidas que surgirem. 

(C) Indicar a terapêutica, baseando-se exclusivamente 
nas necessidades clínicas do paciente. 

(D) Executar somente tratamentos necessários e para 
os quais esteja capacitado sem visar o que dá mais 
lucro. 

 

29. Para o bloqueio do nervo alveolar inferior em criança, a 
técnica difere em relação ao adulto. No caso da criança, a 
agulha deve ser inserida em posições que sejam 
ligeiramente mais 
 
(A) alta e anterior. 
(B) baixa e posterior. 
(C) mediana e central. 
(D) alta e posterior. 
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30. Paciente adolescente apresenta aumento gengival 
significativo e generalizado, a mãe relata que ele pouco 
higieniza e que faz uso de medicação anticonvulsivante. 
Assinale a alternativa que apresentam medicamentos que 
podem causar este tipo de alteração. 
 
(A) Ciclosporina, fenitoína e dexametasona. 
(B) Cefalosporina, ciclosporina e fenitoína. 
(C) Fenitoína, ciclosporina e bloqueadores de cálcio. 
(D) Nefidipina, hidantoína e neocaína. 

 

31. Após terminar a remoção de tecido cariado em um 
segundo molar inferior esquerdo, o cirurgião dentista nota 
que a cavidade se tornou profunda. Antes de realizar a 
restauração com resina composta, cimento de ionômero 
de vidro e amálgama, requer como proteção do complexo 
dentina-polpa, respectivamente,  

 
(A) Hidróxido de cálcio + sistema adesivo; nada; 

Hidróxido de cálcio + verniz. 
(B) Hidróxido de cálcio + primer; nada; Hidróxido de 

cálcio + fosfato de zinco. 
(C) Cimento de ionômero de vidro + adesivo;  nada; 

cimento de ionômero de vidro + verniz. 
(D) Hidróxido de cálcio + sistema adesivo; Hidróxido de 

cálcio; Hidróxido de cálcio + verniz. 
 

32. A remoção de cáries profundas deve-se fazer 
preferencialmente com 
 
(A) brocas esféricas, lisas de aço “carbide” (carboneto 

de tungstênio) em baixa velocidade. 
(B) pontas diamantadas esféricas em alta velocidade e 

com refrigeração. 
(C) curetas manuais, deixando um resíduo de dentina 

amolecida. 
(D) pontas diamantadas em forma de chama de vela em 

baixa velocidade. 
 

33. Após realizar uma radiografia de um primeiro pré-molar 
superior, de uma paciente que gostaria de trocar sua 
coroa de resina por uma em metalocerâmica por motivos 
estéticos, observou-se um núcleo metálico fundido e a 
necessidade do retratamento do canal, pois o mesmo 
encontrava-se com subobturação. Assim sendo, a melhor 
maneira para a realização do retratamento encontra-se na 
alternativa: 
 
(A) Não remover o núcleo e fazer uma abordagem 

cirúrgica seguida de obturação retrógrada. 
(B) A grande maioria dos procedimentos não cirúrgicos 

feitos com ultrassom pode ser realizada a seco e na 
potência mais baixa com segurança. 

(C) Quando o núcleo for rosqueado, o uso de alicates 
extratores é indicado para a retirada do núcleo do 
canal, girando em sentido horário com pressão 
digital. 

(D) A utilização da irrigação abundante nos instrumentos 
ultrassônicos não cirúrgicos é indicada para 
melhorar o movimento e aumentar o desempenho da 
ponta. 

 

34. Ao iniciar um tratamento endodôntico, num segundo pré-
molar inferior, no momento da cirurgia de acesso a forma 
da pré-cavidade deve ser 
 
(A) lanceolada com diâmetro reduzido. 
(B) trapezoidal com base maior voltada para mesial. 
(C) triangular com a base voltada para vestibular. 
(D) circular ou ovalar no sentido mésio-distal. 
 
 

 

35. O cirurgião dentista trabalha num meio de micro-
organismos presentes tanto na região da orofaringe, 
quanto dentro do dente do paciente que será tratado, 
assim como no sangue e na saliva, tornando-se vulnerável 
a doenças. Pensando na biossegurança do profissional e 
do paciente, o meio mais preventivo e, que também 
promove a saúde, é 
 
(A) a correta lavagem das mãos. 
(B) o uso de equipamento de proteção individual. 
(C) estar devidamente imunizado através de vacinas. 
(D) sempre antes de qualquer atendimento, receitar a 

profilaxia antibiótica. 
 

36. Quando o endodontista não usa o isolamento absoluto 
durante o tratamento endodôntico, acidentes podem 
ocorrer, seria considerado o acidente mais perigoso se 
 
(A) ocorrer a entrada de fluído gengival ou salivar no 

campo operatório, contaminando assim o canal 
radicular e podendo ocorrer uma agudização do 
processo inflamatório. 

(B) escapar um instrumento perfuro-cortante do arsenal 
endodôntico e ferir a gengiva, lábios ou língua do 
paciente, causando assim sangramento indesejável. 

(C) houvesse deglutição de substâncias químicas 
auxiliares que, além do gosto desagradável, 
poderiam causar náuseas ou até mesmo irritação 
gástrica. 

(D) ocorressem aspiração e deglutição de corpos 
estranhos (pedaços de dente, limas ou brocas) 
durante o tratamento. 

 

37. Um paciente idoso, não alérgico, acaba de submeter-se a 
uma cirurgia para a instalação de um aparelho de marca-
passo; possui o dente 11 já com tratamento de canal 
realizado anteriormente e em boas condições, possui uma 
cárie grande, atingindo a polpa do dente 21. Além de 
muito tártaro supragengival e subgengival. Antes de 
realizar o tratamento endodôntico e periodontal neste 
paciente, a medicação correta a ser prescrita se encontra 
na alternativa: 
 
(A) Amoxicilina 2g via oral uma hora antes do 

tratamento. 
(B) Metamizol 500mg via oral meia hora antes do 

tratamento. 
(C) Diclofenaco de sódio 50mg duas horas antes do 

tratamento. 
(D) Clindamicina 600mg via intravenosa meia hora antes 

do tratamento. 
 

38. Assinale a alternativa que apresenta a sigla do índice 
desenvolvido pela OMS com a finalidade de padronizar os 
estudos na área de epidemiologia da doença periodontal. 

 
(A) CPOD. 
(B) CEO. 
(C) CPITN. 
(D) CID. 
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39. Quando um cirurgião dentista trabalha em conjunto com 
auxiliar de saúde bucal e técnico em higiene dental, a fim 
de otimizar o seu tempo de atendimento, é correto afirmar 
que é (são) ação(ões) exclusiva(s) do cirurgião dentista: 
 
(A) inserir e distribuir no preparo cavitário materiais 

odontológicos na restauração dentária direta. 
(B) manipular materiais de uso odontológico, selecionar 

moldeiras e preparar modelos em gesso. 
(C) fazer a remoção do biofilme bacteriano e aplicação 

tópica de flúor. 
(D) realizar extrações de dentes decíduos. 

 

40. Paciente do sexo feminino com 22 anos de idade saiu com 
as amigas para uma confraternização de final de ano, 
depois de ter tomado alguns copos de cerveja, tentou abrir 
uma garrafa de cerveja com os dentes, causando assim a 
avulsão completa de seu incisivo central superior direito, 
mas só foi ao consultório do seu dentista para “colar” o 
dente que havia guardado embrulhado no guardanapo do 
bar, quatro dias após o ocorrido. Diante disso, a melhor 
opção para o tratamento seria 
 
(A) reimplantar o dente e fazer contenção rígida por uma 

semana. 
(B) confeccionar uma prótese provisória e planejar um 

implante. 
(C) realizar o tratamento endodôntico, reimplantar e 

fazer contenção semirrígida por 15 dias. 
(D) reimplantar o dente e instalar aparelho ortodôntico.  

 
 


