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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 06.

Texto 1
O barquinho que se tornou "O Barquinho"
                                              Rober to Menescal
Com 14 anos, ganhei um material para mergulho. Coisa mui-
to simples, uma máscara de mergulho, um pé de pato e um
canudo  para  respirar  na  superfície.  Como  sou  capixaba,
mesmo morando no Rio de Janeiro, era no Espírito Santo
que passava todas as férias.

Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina, tornan-
do-me um terrível predador, querendo caçar todos os gran-
des peixes que via.

Aos 17 anos, comecei em Vitória a tocar violão, e no fim des-
sas férias, voltando ao Rio com essa novidade, descobri que
Nara Leão, minha namoradinha nessa época, também tinha
começado a tocar o instrumento em suas férias em Campos
do Jordão.

Foi uma maravilha, pois quase todas as noites eu ia a seu
apartamento para tocarmos. Sempre aparecia alguém para
cantar e tocar com a gente, e assim foi-se armando um gru-
po que em dois anos começou a compor suas músicas e se
tornou o que foi chamado de "a turma da bossa nova".

A turminha da gente de vez em quando ficava chateada co-
migo, pois várias vezes fugi de entrevistas e mesmo de al-
guns shows porque tinha pescaria marcada.

Claro que minhas histórias de pescador, comprovadas por fo-
tos, faziam sucesso nos nossos encontros e cada vez mais
minhas músicas nasciam do mar.

Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de fim de
semana.  Pegamos  um barco alugado em Arraial  do Cabo
(RJ) e começamos nossa aventura. O dia estava lindíssimo,
com águas claras e quentes, e as poucas ondas, apesar de
assustarem a moçada, não prejudicaram nosso passeio.

Comecei a mergulhar e a pegar lagostas, badejos e outros
peixes, deixando de boca aberta a turma, Nara Leão, Ronal-
do Bôscoli, o pessoal do Tamba Trio, algumas das meninas
que nos acompanharam e minha futura mulher, Yara.

Levei-os para um lugar mais raso onde todos desajeitada-
mente fizeram o batismo no fundo do mar. Lá pelas 15h, des-
ligamos o motor e fomos fazer um lanche, deixando que o
barco deslizasse à vontade por aquele lindo dia.

Quando fomos ligar o motor para continuarmos o passeio,
ele não quis pegar de jeito nenhum, apesar das dezenas de
tentativas que fizemos, até acabar a bateria.

Claro que o pavor crescia cada vez que víamos o quanto es-
távamos longe da ilha. Fiquei tentando acalmar a turma en-
quanto tentava fazer o motor pegar, girando uma manivela.

Para tentar mostrar que tudo ia correr bem, eu cantarolava
junto ao barulho que o motor fazia nessas tentativas de fun-
cionamento.

De repente, perto das 18h, vimos uma grande embarcação
de pesca vindo do horizonte em direção a Cabo Frio. Amar-
ramos algumas roupas coloridas aos remos e fizemos sinais
para que nos vissem.

Em poucos minutos eles mudaram o rumo. Os pescadores
vindo da Bahia nos deram todo o apoio e começaram a nos
rebocar em direção ao Arraial do Cabo.

Neste mesmo momento, Bôscoli e eu fizemos de brincadeira
o verso: "O barquinho vai, e a tardinha cai", refrão que fomos
cantando até nossa chegada ao cais,  enfim são e salvos!
No dia seguinte, no apartamento de Nara Leão em frente ao
mar de Copacabana, Bôscoli me perguntou: "Beto, como foi
aquela melodia que você fez ontem no barco?".  Respondi
cantando: "O barquinho vai, a tardinha cai".

Ele me disse "não, essa eu me lembro, estou falando daque-

la quando você tentava fazer o motor pegar". "Ronaldo", fa-
lei, "não me lembro exatamente, mas foi uma coisa meio sin-
copada, igual  ao barulho de um motor falhando, tá,  tá, tá,
tá...".

Então  começamos  a  compor  esse  que  se  tornaria  nosso
maior sucesso, "O Barquinho".

Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/ilustríssima/>. Acesso em: 6 de
jan. 2014. 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto à escolha lexical, o sentido produzido pelo título do
texto é construído com base 

(A) na distinção do sentido de embarcação como veículo
de passeio e como construção metafórica. 

(B) no modo como aventuras fictícias são transformadas
em experiências poéticas. 

(C) na diferença entre a referência genérica nos nomes
comuns  e  a  referência  específica  nos  nomes  pró-
prios.

(D) no equilíbrio entre as características do barco, peque-
no e alugado, e a maneira como ele era visto pelo
compositor. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, é um recurso linguístico produtivo para demons-
trar o envolvimento afetivo do autor com as experiências
narradas, o uso   

(A) do diminutivo para se referir à sua namorada e à sua
turma. 

(B) da alternância entre os tempos verbais para ancorar
os eventos narrados. 

(C) de numerais para expressar grandezas exatas. 

(D) de locativos para designar nomes de cidades. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  narrador  recorre  à  elaboração  hiperbólica  para  fazer
progredir o tema. Esse recurso está explícito no seguinte
trecho:

(A) “Com 14 anos,  ganhei  um material  para  mergulho.
Coisa muito simples, uma máscara de mergulho, um
pé de pato e um canudo para respirar na superfície ”. 

(B) “Fiquei apaixonado pelo mar e pela caça submarina,
tornando-me um terrível predador”. 

(C) “Um dia em 1961 resolvi levá-los para um passeio de
fim de semana. Pegamos um barco alugado em Arrai-
al do Cabo (RJ)”.

(D) “Os  pescadores  vindo  da  Bahia  nos  deram todo o
apoio e começaram a nos rebocar”. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A voz do coautor da letra da canção “O Barquinho” é deli-
mitada no texto por  

(A) vírgulas.

(B) verbos de dizer.

(C) substantivos concretos.

(D) aspas.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os elementos da estruturação narrativa que marcam no
texto instâncias temporais  e contribuem para a progres-
são temática são os seguintes:

(A) “maravilha”, “a seu apartamento para tocarmos”, “ar-
mando um grupo”. 

(B) “um dia”, “nesse mesmo momento”, “quando fomos li-
gar o motor”. 

(C) “fugi de entrevistas”, “pescaria marcada”, “pescador”.

(D) “algumas roupas”, “sinais”, “águas claras e quentes”. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A construção metafórica “deixando de boca aberta a tur-
ma” é usada pelo autor para enfatizar suas 

(A) composições musicais. 

(B) habilidades como pescador. 

(C) aventuras amorosas. 

(D) conquistas profissionais. 

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às ques-
tões 07 e 08.

Texto 2
O Barquinho 
                   Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. 
Dia de luz
Festa de sol
E o barquinho a deslizar
No macio azul do mar
Tudo é verão
O amor se faz
Num barquinho pelo mar
Que desliza sem parar
Sem intenção nossa canção
Vai saindo desse mar
E o sol beija o barco e luz
Dias tão azuis

Volta do mar
Desmaia o sol
E o barquinho a deslizar
E a vontade de cantar
Céu tão azul
Ilhas do sul
E o barquinho é um coração
Deslizando na canção
Tudo isso é paz
Tudo isso traz
Uma calma de verão e então
O barquinho vai
A tardinha cai

Disponível em: <www.letras.mus.br/roberto-menescal>. Acesso em: 6 jan.
2014.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os versos curtos da letra de “O Barquinho” fazem uma as-
sociação com o barulho do motor. Essa associação é mar-
cada no Texto 1 por 

(A) ambiguidade.

(B) polissemia.

(C) onomatopeia.

(D) adjetivação.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatos vividos pelo narrador do Texto 1 inspiraram a cria-
ção do Texto 2. O verso “O amor se faz” remete   

(A) ao casamento com Yara e constitui uma paráfrase.

(B) à paixão de Menescal pelo mar e instaura correfe-
rencialidade.

(C) à chateação da turminha com as ausências do com-
positor e configura uma paródia.

(D) ao namoro com Nara Leão e promove intertextualidade.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 3 para responder às questões 09 e 10.

Texto 3

Disponível em: <googleimagens.com>. Acesso em: 21 nov. 2013.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadrinho é uma homenagem aos 50 anos da Bossa
Nova. Para produzir o efeito de humor,  

(A) subverte-se a essência da composição de Menescal
e  Bôscoli,  traduzida  na  leveza  e  na  suavidade  de
seus versos. 

(B) apresenta-se  um  casal  temporalmente  distante  da
produção daquele período da história da música bra-
sileira. 

(C) constrói-se uma versão cujas  escolhas lexicais dei-
xam de remeter à obra original. 

(D) estabelece-se uma referência a partir  das experiên-
cias amorosas do enunciador.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verbo achar é usado na fala da personagem como parte
da estratégia de  

(A) evidenciação da fonte radiofônica.

(B) avaliação do fato. 

(C) imposição de verdade. 

(D) modalização do discurso. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Pode ser transmitida a pacientes e profissionais, sendo se-
xualmente  transmissível  em  90%  dos  casos,  podendo
ocorrer ainda a transmissão vertical. Sua etiologia é bacte-
riana, apresentando um período de incubação de uma a
três semanas, com maior risco de transmissão do micro-
organismo nas fases primária e secundária da doença. A
vida  extracorpórea  do  micro-organismo  é  curta,  sendo
descrita  por  alguns  autores  como  de  segundos,  a  25º.
Qual é essa doença? 

(A) Sífilis 

(B) Gonorreia 

(C) Tuberculose 

(D) Difteria

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um processo infeccioso primário envolve o fígado e tem
os tipos de vírus identificados por A, B, C, D, E, F e G. Seu
impacto  para  a  odontologia  ainda  não está  esclarecido,
sendo necessárias investigações futuras antes que se for-
mulem recomendações para a prática odontológica. Esse
processo é denominado: 

(A) varicela 

(B) hepatite 

(C) herpes 

(D) rubéola 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Que testes de esterilização consistem em tiras de papel
impregnadas com tinta termocrômica que altera a colora-
ção quando exposta à temperatura por tempo suficiente? 

(A) Testes físicos 

(B) Testes biológicos 

(C) Testes químicos 

(D) Testes elétricos 

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tem início de ação em torno de 6 a 10 minutos, sendo lo-
cal de longa duração; no bloqueio dos nervos alveolar infe-
rior e lingual, produz anestesia pulpar por até três horas e
em tecidos moles por até 12 horas, sendo metabolizado
no fígado e tem excreção renal, meia-vida plasmática de
aproximadamente três horas e, devido à sua maior potên-
cia, apresenta cardiotoxicidade quatro vezes maior em re-
lação à lidocaína e, por esse motivo, é utilizada na con-
centração de 0,5%. Esse anestésico é a 

(A) mepivacaína. 

(B) prilocaína.

(C) articaína. 

(D) bupivacaína. 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma intervenção odontológica invasiva, qual é o ativa-
dor direto dos nociceptores que são liberados pelas pla-
quetas e pelos mastócitos, que está mais ligado à dor de
origem vascular, pela possível participação na etiopatoge-
nia das enxaquecas? 

(A) Potássio 

(B) Histamina 

(C) Serotonina 

(D) Bradicinina 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acúmulo de acetaldeído provoca reações assustadoras,
mas não graves, muito desagradáveis, descritas até mes-
mo como “uma sensação iminente de morte”, caracteriza-
da por palpitações, queda de pressão arterial, dor no peito,
dificuldade  respiratória,  vermelhidão  da  face  e  pescoço,
produzindo náuseas, vômitos e transpiração excessiva. O
nome dessa interação com antibiótico é: 

(A) hepatotoxicidade. 

(B) efeito dissulfiram. 

(C) aumento da diurese. 

(D) síncope do seio carotídeo. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existem vários métodos gerais para se obter o controle da
dor com anestésicos locais. O local de infiltração da droga
em relação à área de intervenção operatória determina o
tipo de injeção administrada. A administração de anestési-
co local na papila interproximal, antes do alisamento radi-
cular, requer qual tipo de injeção de anestésico local? 

(A) Infiltração local. 

(B) Bloqueio de campo. 

(C) Bloqueio de nervo. 

(D) Supraperiosteal. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Embora  potencialmente  traumático,  o  bloqueio  do  nervo
palatino maior é menos traumático que o bloqueio do ner-
vo nasopalatino, porque os tecidos que circundam o fora-
me palatino maior acomodam melhor o volume de solução
depositado. Uma vantagem do bloqueio do nervo palatino
maior é: 

(A) injeção em criança com incapacidade física ou men-
tal. 

(B) possibilidade de atingir pequenas áreas de tratamen-
to. 

(C) ausência de hemostasia, exceto na área próxima da
injeção. 

(D) diminuição das perfurações da agulha e do volume
de solução. 

conhecimentos_específicos_cirurgião_dentista
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▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O bloqueio do nervo alveolar inferior é a técnica de injeção
mais usada e, possivelmente, a mais importante na odon-
tologia.  Infelizmente,  é  a  mais  frustrante,  a  que  possui
maior porcentagem de fracassos clínicos, mesmo quando
corretamente administrada. Uma desvantagem dessa téc-
nica é: 

(A) apresentar  procedimentos em múltiplos dentes infe-
riores de um quadrante. 

(B) anestesiar os tecidos moles da boca. 

(C) produzir grande área de anestesia.

(D) anestesiar os tecidos moles linguais. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os agentes antiplacas podem ser liberados para a cavida-
de oral por meio de vários veículos. A escolha do veículo
depende, principalmente, da compatibilidade entre o agen-
te ativo e os constituintes do veículo. Quais são os veícu-
los que têm sido avaliados pela liberação de clorexidina
em formulações de bochechos e que doses relativamente
pequenas  são  requeridas  para  alcançar  a  sua  eficácia,
sendo de fácil aplicação? 

(A) Bochechos 

(B) Sprays 

(C) Dentifrícios 

(D) Géis 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um agente microbiano não iônico com propriedades hidro-
fílicas  e  hidrofóbicas  tem  sido  empregado  em  produtos
como desodorantes, sabonetes e talcos para o corpo, há
mais de 30 anos. Mais recentemente, tem sido adicionado
aos dentifrícios e bochechos como um agente profilático,
com o objetivo de reduzir a formação de placa e o desen-
volvimento da gengivite. Esse agente microbiano é: 

(A) triclosan. 

(B) dodecilsulfato de sódio. 

(C) delmopinol. 

(D) clorexidina. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 1908, Black publicou uma classificação de cárie dentá-
ria relacionada à sua posição no dente. Posteriormente, a
mesmo classificação foi utilizada para apontar o local do
preparo,  para que elas possam ser  mais proximamente.
São consideradas categorias da Classe 3: 

(A) lesões iniciadas no terço gengival,  situadas fora da
cavidade de fóssulas e fissuras, em superfícies vesti-
bular e lingual dos dentes. 

(B) lesões iniciadas em superfícies  proximais  de  incisi-
vos, que requerem a remoção e a restauração do ân-
gulo incisal. 

(C) lesões iniciadas em superfícies proximais de incisivos
e caninos, que dispensam a remoção e a restauração
do ângulo incisal. 

(D) lesões iniciadas em superfícies proximais de pré-mo-
lares e molares superiores e inferiores.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a resina composta que contém uma mistura gra-
duada de partículas de carga pequenas e partículas de sí-
lica coloidal para alcançar um equilíbrio adequado entre as
propriedades de resistência, contração de polimerização,
de resistência ao desgaste e de capacidade de polimento?

(A) Resina composta fotoativada. 

(B) Resina composta híbrida. 

(C) Resina composta quimicamente ativada. 

(D) Resina composta compactável. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O material  de moldagem com poucas ligações cruzadas,
que exibe comportamento elástico após reação de presa, é
o 

(A) ágar. 

(B) silicone de condensação. 

(C) silicone de adição. 

(D) elastômero. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A solução desinfetante para desinfecção das godivas é o 

(A) gluconato de clorexidina a 0,12%. 

(B) álcool a 70%. 

(C) glutaraldeído alcalino a 2%. 

(D) detergente enzimático. 

conhecimentos_específicos_cirurgião_dentista
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como é denominada a distância entre pontos localizados
na face superior e inferior, como, por exemplo, da ponta do
nariz à ponta do mento, quando os dentes estão ocluídos
e os músculos na posição de repouso? 

(A) Dimensão vertical. 

(B) Relação cêntrica. 

(C) Máxima intercuspidação habitual. 

(D) Relação de oclusão cêntrica. 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o fator que influencia na técnica de inserção da re-
sina composta? 

(A) Redução ao máximo da contração de polimerização
da resina. 

(B) Minimização dos excessos do material restaurador a
fim de evitar  sua remoção,  via instrumentos rotató-
rios. 

(C) Grau de exigência estética do profissional e do paci-
ente.

(D) Viabilização de uma melhor e mais completa polimeri-
zação do incremento de resina. 

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  é a  medida  preventiva  profissional  executada  pelo
dentista em casos de lesões não cariosas? 

(A) Fazer bochecho com uma solução de flúor não acidu-
lado,  com baixa concentração, duas ou mais vezes
ao dia. 

(B) Aplicar um verniz fluoretado sobre lesões erosivas in-
cipientes, quatro vezes por ano ou mais vezes, se a
lesão estiver progredindo. 

(C) Aplicar  um  gel  de  fluoreto  altamente  concentrado,
com pH neutro, duas vezes por semana. 

(D) Usar creme dental com baixa abrasividade, contendo
flúor e bicarbonato. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é o diagnóstico para o critério clínico e radiográfico
da lesão periodontal com perda horizontal dos tecidos de
suporte maior que 1/3 do comprimento da raiz e com san-
gramento à sondagem? 

(A) Gengivite. 

(B) Periodontite leve. 

(C) Periodontite complicada. 

(D) Periodontite grave. 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na endodontia, qual é a condição sintomática relacionada
às complicações pós-cirúrgicas de origem infecciosa? 

(A) Lesão muscular por agulha de anestesia. 

(B) Abscesso subperiostal. 

(C) Trauma cirúrgico. 

(D) Luxação de dentes vizinhos na exodontia. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em caso de tratamento do insucesso endodôntico, qual é
o objetivo do esvaziamento do canal radicular com retentor
intrarradicular pré-fabricado na porção cervical da raiz? 

(A) Esvaziamento coronário, lateral ao retentor. 

(B) Remoção do retentor intrarradicular. 

(C) Esvaziamento  do  canal  cementário  e  remoção  da
guta-percha. 

(D) Fragmentação do cimento. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual dessas doenças é considerada lesão gengival de ori-
gem fúngica? 

(A) Fibromatose gengival hereditária. 

(B) Líquen plano. 

(C) Hitoplasmose. 

(D) Penfigoide. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na terapia de  suporte  interceptativa acumulativa  (CIST),
qual  é o procedimento para um paciente que apresenta
um  dente  com profundidade de sondagem maior  que 5
mm, com sangramento à sondagem, sem defeito ósseo?  

(A) Debridamento mecânico. 

(B) Limpeza antisséptica. 

(C) Antibioticoterapia. 

(D) Cirurgia regenerativa. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na escala de valores organolépticos, em qual categoria o
odor excede o limiar de identificação da halitose? 

(A) Halitose leve 

(B) Halitose intensa 

(C) Halitose moderada 

(D) Halitose forte 
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O princípio básico do tratamento das infecções odontogê-
nicas é executar uma drenagem cirúrgica e remover a cau-
sa da infecção. Qual é a indicação para o teste de cultura
e sensibilidade ao antibiótico? 

(A) Comprometimento da defesa do hospedeiro. 

(B) Infecção recorrente. 

(C) Tumefação estendida além dos processos alveolares.

(D) Pericoronarite grave. 

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As lesões da cavidade bucal e da região perioral devem
ser  identificadas  e  diagnosticadas  aproximadamente  de
maneira que a terapia adequada possa ser instituída para
eliminá-las. Quando um crescimento anormal de tecido for
detectado, diversos passos importantes e ordenados de-
vem ser dados para identificar e caracterizar a lesão. Tra-
ta-se de uma indicação para biópsia: 

(A) lesão que sangra à mínima manipulação. 

(B) lesão que é totalmente avemelhada ou possui aspec-
to misto leucoeritroplásico. 

(C) lesão de localização intraóssea que aumenta de ta-
manho.

(D) lesão que se apresenta na forma de úlcera. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É considerada uma alteração de progressão lenta na mu-
cosa, caracterizada por placas brancas firmemente aderi-
das e espessadas: 

(A) displasia. 

(B) pústula. 

(C) estomatite. 

(D) leucoplasia. 

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A equipe de saúde bucal deve dispensar cuidados espe-
ciais para todos os tipos de lixos produzidos nos consultó-
rios odontológicos, particularmente com a intenção de se
evitar uma possível infecção cruzada. Quais são os resí-
duos de serviços de saúde do grupo B? 

(A) Resíduos  biológicos  ou  contaminados  por  agentes
biológicos. 

(B) Rejeitos radioativos.

(C) Resíduos químicos ou contaminados por agentes quí-
micos perigosos. 

(D) Resíduos comuns. 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual procedimento é responsável por tentar destruir micro-
organismos patogênicos na forma vegetativa, por meio de
agentes químicos em superfícies inanimadas? 

(A) Descontaminação 

(B) Desinfestação

(C) Desinfecção

(D) Purificação

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual doença é considerada de origem bacteriana?

(A) Papiloma

(B) Sífilis

(C) Varicela 

(D) Sarampo 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, ainda se constata que um grande número de
cirurgiões-dentistas  brasileiros  dá  início  ao  tratamento
odontológico sem ao menos conhecer o perfil do paciente
que está sentado em sua cadeira, e que poderá ser trata-
do  sob  sua responsabilidade.  Quando  o  paciente  relata
qualquer doença sistêmica, a anamnese deve ser direcio-
nada  ao  problema.  Indivíduos  hipertensos,  cardiopatas,
diabéticos, asmáticos, portadores de desordens convulsi-
vas, entre outros, devem ser questionados sobre o contro-
le atual da doença para que se possa obter informações
sobre o estado geral de saúde do paciente. Em qual clas-
sificação de estado físico deve ser incluído um paciente
com  doença  sistêmica  severa,  que  limita  as  atividades,
mas não é incapacitante? 

(A) ASA I 

(B) ASA II 

(C) ASA III 

(D) ASA IV 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a síncope mais comum, que é desencadeada por
fatores  emocionais,  como ansiedade excessiva ao trata-
mento dental, dor repentina e inesperada, visão de sangue
ou do instrumental cirúrgico, ou por fatores  não emocio-
nais, como  fome,  exaustão,  debilidade  física,  ambiente
quente e úmido? 

(A) Vasovagal. 

(B) Vasodepressora. 

(C) Associada à insuficiência vertebrobasilar. 

(D) Associada às arritmias cardíacas. 
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crise hipertensiva arterial pode ser evitada quando são
tomadas certas medidas básicas, distinguindo-se dois gru-
pos de pacientes hipertensos com a pressão arterial com-
pensada ou não compensada. No caso de um paciente hi-
pertenso não compensado, deve-se tomar a seguinte me-
dida: 

(A) planejar sessões curtas de atendimento e, no caso de
procedimentos  que  exijam  sessões  mais  prolonga-
das, fazer uma nova medida da PA durante a consul-
ta. 

(B) prescrever um ansiolítico como medicação pré-anes-
tésica, para evitar o aumento da pressão arterial por
condições emocionais. 

(C) providenciar o pronto alívio da dor, por meio da anes-
tesia  local,  no  caso  das  urgências  odontológicas,
acompanhadas  de dor espontânea, que exigem a in-
tervenção  imediata  do  cirurgião-dentista,  como nos
casos das pulpites, pericementites e abscessos. 

(D) escolher preferencialmente as soluções anestésicas
que contenham a felipressina como vasoconstrictor. A
adrenalina é indicada, desde que empregada na con-
centração de 1:100.000 ou 1:200.000, em injeção len-
ta após aspiração. 

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As lesões cortocontusas são lesões mistas,  com alguma
das características dos ferimentos incisos, mas produzidas
pelo mecanismo das contusas, ou seja, pressão sem desli-
zamento. Quando, em acréscimo,  o instrumento que tem
um gume afiado pode provocar lesões que se assemelham
mais às incisas. As lesões costumam ser muito devastado-
ras,  decepando  segmentos,  fraturando  ou  seccionando
osso etc. As vertentes das lesões cortocontusas são: 

(A) cilíndricas. 

(B) lisas. 

(C) arredondadas. 

(D) irregulares. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As lesões perfuroincisas são provocadas por instrumento
perfurocortante com um ou dois gumes. São feridas mais
profundas do que largas, que têm a maioria dos elementos
das lesões incisas. Assumem forma de botoeira, com uma
comissura aguda e outra arredondada ou as duas em ân-
gulo agudo, ou estreladas, quando a “lâmina” tem mais de
dois gumes. Qual é o tipo de lesão perfuroincisa que atra-
vessa um órgão ou uma parte do corpo? 

(A) Lesão em acordeão. 

(B) Lesão transfixante. 

(C) Lesão perfurante. 

(D) Lesão em fundo de saco. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatores predisponentes na periodontia na primeira in-
fância são aqueles que, direta ou indiretamente, propiciam
o acúmulo de placa bacteriana e/ou dificultam a sua remo-
ção, favorecendo o início e a progressão das doenças pe-
riodontais. Geralmente, são fatores anatômicos que inter-
ferem na quantidade e na qualidade da placa bacteriana.
É considerado um fator iatrogênico: 

(A) contato anormal das ameias. 

(B) relação inconsistente das cristas marginais. 

(C) hábito de higiene bucal incorreto. 

(D) subextensão das  margens  das restaurações dentá-
rias. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual gengivite é um processo inflamatório hiperplásico do
tecido gengival que ocorre perante a utilização de medica-
mentos anticonvulsivantes à base de difenilhidantoinato de
sódio? 

(A) Gengivite dilantínica.

(B) Gengivite associada à erupção dentária. 

(C) Gengivite marginal crônica.

(D) Gengivoestomatite herpética aguda. 

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maioria dos procedimentos odontológicos é realizada em
ambulatório, sem necessidade de administração de anes-
tesia geral ou sedação. Pacientes não cooperativos, fóbi-
cos, deficientes mentais ou crianças, com frequência, ne-
cessitam de cuidados anestésicos. Qual das classificações
pode ser uma contraindicação relativa para a sedação? 

(A) Pneumopatia 

(B) Cardiopatia

(C) Hepatopatia 

(D) Anemia grave 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É uma lesão sólida e elevada com mais de 3 mm de diâ-
metro. A palavra “tumor” atualmente não é recomendada
para a descrição de lesões bucais por sua forte conotação
associada a neoplasias malignas. A expressão séssil des-
creve uma lesão sólida em que a base é a região mais lar-
ga, enquanto a expressão pediculada descreve uma lesão
em que a base é a região mais estreita. Essa lesão é co-
nhecida como: 

(A) pápula. 

(B) vesícula. 

(C) úlcera. 

(D) nódulo. 
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▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma doença envolve um gene que é segregado em indiví-
duos  descendentes  de  nativos  africanos,  portadores  de
heterozigotos que geralmente não apresentam efeitos da
doença, a menos que sejam expostos a baixas pressões
de oxigênio. Os homozigotos que herdam ambos os genes
defeituosos  manifestam  anemia  severa.  As  membranas
são instáveis, e as células tendem a sofrer um colapso, a
adquirir forma de foice e serem destruídas. Essa doença é
denominada: 

(A) distúrbio hemorrágico. 

(B) leucemia. 

(C) anemia falciforme. 

(D) artrite. 
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