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PORTUGUÊS I 
 
 
01. Dados os períodos seguintes, que podem possuir alguma 

violação gramatical, 
 

I. José irritou-se quando ficou ao par do assunto.  

II. O juiz não aceitou o mandato de segurança impetrado 
pelo advogado.  

III. Os motoristas vivem dando freadas para não serem 
multados pelos controladores de trânsito. 

IV. Dez anos são pouco tempo par se tentar recuperar uma 
floresta. 

V. Eu prefiro mais a comissão de comissário. 

 

verifica-se que 
 

A) somente dois estão corretos. 

B) somente três estão errados. 

C) somente três estão corretos. 

D) somente um está correto. 

E) todos estão errados. 

 

As questões 02 e 03 referem-se ao texto seguinte. 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 

“Meio fora de moda nos dias de hoje, o filósofo Karl 
Marx cunhou frases antológicas. Uma delas dizia que a 
humanidade não se coloca problemas que não possa 
resolver. Tomara que esteja certo. A indústria farmacêutica, 
os governos e os planos de assistência médica têm diante 
de si uma equação que parece sem solução – e dela 
depende a saúde da população mundial. De um lado, está 
a impressionante evolução tecnológica de medicamentos, 
equipamentos e tratamentos no campo da saúde. Mas cada 
novo remédio de última geração ou equipamento médico 
digital recém-lançado transforma-se numa espécie de 
fermento para os custos dos tratamentos de saúde. E daí 
surge o outro lado da equação: cada vez menos, pessoas 
têm condição de arcar com os preços de tratamentos 
médicos.” 

(Dinheiro, maio 2006) 
 

02. Sobre o texto, pode-se inferir: 
 
A) A frase do filósofo Karl Marx, mesmo estando ele fora de 

moda, constitui uma verdade inquestionável. 

B) O avanço tecnológico tanto ajuda a população como a 
prejudica. 

C) Os tratamentos médicos e remédios são cada vez mais 
eficazes; por isso, menos pessoas podem custeá-los. 

D) Embora seja difícil equacionar o problema abordado, o autor 
do texto, ao citar Karl Marx, afirma que haverá uma solução. 

E) Como os tratamentos médicos e remédios ficam mais 
dispendiosos com a tecnologia, a sociedade encontrará um 
meio de custeá-los. 

 
 

03. Dadas as assertivas, 

 

I. O termo se (linha 3) é uma partícula expletiva ou de 
realce porque pode ser retirada do texto sem alterar o 
seu sentido. 

II. O termo se (linha 11) é uma partícula apassivadora.  

III. Os verbos cunhar (linha 2) e arcar (linha 14) estão 
usados em linguagem denotativa.  

IV. A expressão “espécie de fermento para os custos dos 
tratamentos de saúde” (linhas 11-12) constitui uma 
linguagem metafórica.  

 
verifica-se que 

 

A) I e IV são falsas. 

B) I e IV são verdadeiras. 

C) I, II e III são falsas. 

D) III e IV são falsas. 

E) somente a II é verdadeira. 

 
04. No texto “A bicicleta da Scott USA mostra como os 

equipamentos tornaram-se cruciais no desempenho de cada 
atleta. Além de ser produzida em fibra de carbono, ela tem 
um sistema de tração e uma suspensão que faz com que o 
ciclista tenha a impressão de pedalar nas nuvens”, a 
expressão além de tem valor de 

 

A) concessão. 

B) adição. 

C) conseqüência. 

D) causa. 

E) finalidade. 

 
05. Há uma desordenação nos trechos seguintes, que 

constituem um texto. Ponha-os em ordem e, em seguida, 
assinale a seqüência correta. 

 
(   ) O Plasma Cluster, desenvolvido e produzido pela Sharp, 

purifica o ar da sua casa. 

(  ) É um aparelho feito sob medida para quem mora em 
grandes centros urbanos. 

(   ) Portanto, pelo menos no lar, pode-se ter ar puro. 

(  ) Em cidades como São Paulo, por exemplo, o nível de 
poluição é altíssimo. 

(   ) Pode parecer mero detalhe, até desnecessário. Não é. 

 

A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3 

B) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  

C) 3 – 5 – 4 –2 – 1  

D) 2 – 5 – 1 – 4 – 3 

E) 5 – 4 – 3 – 1 – 2 
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06. Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas 
do texto seguinte. 

 

“O empresário sabe que, por ______ de uma carteira 
poderosa de marcas, ______ ter prateleiras abundantes para 
colocar seus produtos ao alcance do consumidor. ______, ele 
está criando uma rede de lojas – batizada One Store.” 

 

A) de trás – são imprescindíveis – Por isso 

B) trás – é imprescindível – Por isso 

C) traz – é imprescindível – No entanto 

D) trás – são imprescindíveis – Por isso 

E) traz – é imprescindível – Por isso 

 
 

As questões 07 e 08 referem-se ao texto seguinte. 
 
 
1 
 

3 
 

5 
 

7 

“Cada vez mais se reconhece que o problema da droga 
é um verdadeiro mosaico de situações diversas, não 
havendo, portanto, um remédio único e universal para todos 
os casos. Cada sociedade deve abordar o seu problema de 
drogas de forma condizente com o seu contexto 
sociocultural, o que não quer dizer que um país não possa 
aproveitar a experiência do outro.” 

 
07. Dadas as assertivas sobre o texto, 

 
I. Como todos os países possuem problemas com o uso 

das drogas, precisam aproveitar as idéias uns dos 
outros para buscar uma solução.  

II. O problema do uso de drogas não pode ser eliminado 
de uma forma única e universal, uma vez que essa 
situação está ligada ao contexto sociocultural em que 
ocorre; assim, deve ser abordado de maneira particular.  

III. Mesmo sendo variadas as situações sobre o problema 
da droga, não se pode dizer que não haja uma forma 
única de resolvê-lo.  

 
verifica-se que 

 
A) há duas informações falsas. 

B) há apenas uma informação falsa. 

C) as três informações são falsas. 

D) há duas informações verdadeiras. 

E) a informação III é verdadeira. 

 
08. O termo mosaico (linha 2), no texto, significa 

 
A) equivocação. 

B) labirinto. 

C) compreensão. 

D) diversidade. 

E) equivalência. 

 
 

As questões de 09 a 12 referem-se ao texto seguinte. 
 

1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

9 
 

11 
 

13 
 

15 
 

17 
 

19 
 

21 
 

23 
 

25 

“Vem de vez em quando aqueles sinais, aqui e acolá, 
que reacendem uma pitada de esperança. Outro desses foi 
cravado na semana passada com o resultado de 
recuperação da indústria. Em fevereiro último, o setor 
registrou 5,4% de crescimento em relação ao mesmo mês 
do ano anterior e 1,2% de aumento comparando fevereiro e 
janeiro. Os dados alvissareiros deram toda a pinta de que a 
indústria pode estar acelerando rumo a um novo ciclo de 
expansão, desta feita, espera-se, consistente. Várias 
empresas estão informando ao mercado que suas 
respectivas retomadas de produção superam o percentual 
de 10% no acumulado dos três primeiros meses do ano. É 
uma onda ainda em movimento. E na toada em que vai, 
levou a Confederação Nacional da Indústria (CNI) a rever 
para cima seus prognósticos do PIB. O que todo ambiente 
produtivo nacional e investidores em geral querem, e 
aguardam com ansiedade, é o sacramento da promessa de 
“espetáculo do crescimento” desenhada ainda nos 
primórdios do governo. Na contagem mundial que coloca 
países vizinhos e até os dos continentes mais ricos numa 
cadência de avanço até duas ou três vezes maior que a do 
Brasil, todo e qualquer atraso numa política de 
desenvolvimento faz diferença. Os exemplos da China e da 
Índia, que viraram coqueluche para os investidores, estão 
aí para provar.” 

(Dinheiro, abr. 2006; adaptado) 
 
09. Das assertivas propostas, qual a que não está de acordo 

com o texto?                                     
 

A) O setor industrial cresceu consideravelmente de 2005 até 
agora. 

B) A expectativa do autor é que a mudança na indústria seja 
sólida. 

C) Em verdade, o plano de desenvolvimento esperado para o 
Brasil ainda se encontra no âmbito do ideal. Isso ainda é 
visto como uma expectativa pelo setor produtivo e por 
investidores. 

D) A China e a Índia superam os índices de crescimento do 
Brasil em duas ou três vezes mais. 

E) A Confederação Nacional da Indústria revê seus 
prognósticos em função da evidência de crescimento. 

10. Identifique a expressão que está com linguagem denotativa, 
considerando o contexto em que se encontra. 
 

A) “outros desses foi cravado na semana passada” (linhas 2-3) 

B) “a indústria pode estar acelerando” (linhas 7-8) 

C) “a um novo ciclo de expansão” (linhas 8-9)  

D) “e na toada em que vai” (linha 13) 

E) “numa cadência de avanço” (linhas 20-21) 
 
11. A expressão “os dados alvissareiros” (linha 7) equivale a 
 
A) dados pesquisados com cautela. 

B) dados pesquisados açodadamente. 

C) dados auspiciosos. 

D) dados falhos. 

E) dados elementares. 
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12. Dadas as assertivas referentes à gramática normativa, 
 

I. Há, no primeiro período, uma violação à concordância. 

II. A expressão de esperança (linha 2) é objeto indireto.  

III. A construção desta feita (linha 9) expressa uma idéia 
de conclusão; por isso, deve ser antecedida de um 
ponto-e-vírgula, e não de uma vírgula.  

IV. No contexto, o se, em espera-se (linha 9), é uma 
partícula de indeterminação do sujeito.  

 
verifica-se que 
 

A) I e II são falsas. 

B) todas são verdadeiras. 

C) somente a III verdadeira. 

D) I e IV são verdadeiras. 

E) II e IV são falsas. 

 
As questões de 13 a 15 referem-se ao texto seguinte. 

 
1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

“Chegando à vila, tive más notícias do coronel. Era 
homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém o aturava, 
nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que 
remédios. A dois deles quebrou a cara. Respondi que não 
tinha medo de gente sã, menos ainda de doentes; e depois 
de entender-me com o vigário, que me confirmou as notícias 
recebidas, e me recomendou mansidão e caridade, segui 
para a residência do coronel.” 

(Machado de Assis)
 
13. Há uma informação incorreta com relação ao texto. 

Identifique-a.  
 
A) Existe uma marcação temporal no primeiro período do texto. 

B) As atitudes do coronel reforçam seu caráter de homem 
doente. 

C) As informações sobre o caráter agressivo do coronel foram 
dadas pelo vigário. 

D) Os substantivos mansidão e caridade (linha 7) 
fundamentam as ações da pessoa que as recomendou. 

E) Partindo do significado do verbo responder (linha 4), 
imagina-se que o texto suscita um diálogo nas entrelinhas. 

 
14. Qual das assertivas abaixo não tem coerência? 

A) Sendo o coronel um homem insuportável, ninguém o 
aturava. 

B) Embora fosse insuportável, ninguém o aturava. 

C) Ninguém aturava o coronel. Ele era insuportável. 
D) Era um homem insuportável, e ninguém o aturava. 

E) O coronel era um indivíduo insuportável; por isso, ninguém o 
aturava. 

 
15. No período “Respondi que não tinha medo de gente sã”, 
 
A) há duas orações coordenadas. 
B) a segunda oração é subordinada adjetiva. 
C) o pronome relativo é o elemento conector. 
D) a segunda oração é subordinada substantiva. 
E) há três orações coordenadas. 

As questões de 16 a 20 referem-se ao texto seguinte. 
 

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

OS LIVROS COMO PAIXÃO 
 

Ninguém compreende minha paixão por livros, 
suspirava ele. E era uma grande paixão: o pequeno 
apartamento em que vivia estava literalmente atulhado de 
romances, livros de contos, obras de auto-ajuda, textos 
médicos, até. Não que ele os lesse. Ler era secundário. O 
importante era possuir os livros, saber que toda aquela 
riqueza cultural do passado estava ali, ao alcance de sua 
mão. A mão que acariciava as lombadas, que folheava 
amorosamente as páginas. 

O problema é que livros custam dinheiro. E dinheiro lhe 
faltava. Aos 85 anos, vivendo de uma modesta 
aposentadoria, o ancião não podia despender muito em 
livrarias. Por isso, roubava. Roubo, aliás, era uma expressão 
que lhe desagradava; preferia falar em algo como 
redistribuição da riqueza cultural. Mas o eufemismo não o 
ajudava muito. Nem as mãos trêmulas, nem a lentidão. 

Cada vez que ia roubar um livro, deixava cair uma pilha 
inteira no chão. Mais do que isso, não sabia disfarçar: os 
bibliotecários sabiam quando ele estava roubando. Pediam-
lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, ele nunca 
se negou a fazê-lo. 

(SCLIAR, Moacyr. In Folha de S. Paulo, nov. 2002)
 
 
16. A idéia genérica do texto evidencia um paradoxo. Marque a 

alternativa que fundamenta a afirmação. 
 
A) O velho desejava apenas roubar os livros. Leitura, para ele, 

era ato secundário. 
B) Os bibliotecários e o velho empreendem um jogo perigoso e 

engraçado. 
C) Desagradava ao velho a palavra roubo. 
D) O velho roubava livros porque não tinha dinheiro para 

comprá-los. 
E) O velho roubava porque admirava a riqueza cultural do 

passado.  
 
17. Observe o período: “Pediam-lhe as obras furtadas de volta 

e, justiça seja feita, ele nunca se negou a fazê-lo.” De 
acordo com a gramática normativa, o período pode também 
assumir a seguinte estrutura: 
 

A) Pediam-lhe as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, 
ele nunca negou-se a devolvê-las. 

B) Lhes pediam as obras furtadas de volta e, justiça seja feita, 
ele nunca se negou a fazê-lo. 

C) Justiça seja feita, ele sempre devolvia-lhes as obras 
furtadas de volta quando  pediam-lhes. 

D) Pediam-nas a ele de volta e, justiça seja feita, ele nunca se 
negou a entregá-los as obras furtadas. 

E) Pediam ao ancião as obras furtadas de volta e, justiça seja 
feita, ele nunca se negou a entregá-las. 

 
18. Em qual das frases abaixo, a palavra em negrito tem a 

mesma classificação morfológica da palavra que (linha 6)? 
 
A) A mão que acariciava as lombadas. 
B) O problema é que livros custam dinheiro. 
C) Nem as mãos trêmulas. 
D) Mais do que isso. 
E) E dinheiro lhe faltava. 
 



 Prova Tipo 1                                                                                           11/06/2006 

PMAL 2006 – Oficial Odontólogo                                       5

19. Qual a informação verdadeira sobre o fragmento: “Era uma 
expressão que lhe desagradava” (linhas 13-14)? 

 
A) Há um erro de regência no verbo desagradar; por isso, a 

frase deveria ser escrita: “uma expressão que o 
desagradava.” 

B) A segunda oração é subordinada substantiva. 
C) A palavra que é uma conjunção integrante. 
D) O lhe é um adjunto adnominal. 
E) O lhe é um objeto indireto. 
 
20. “Não que ele os lesse. Ler era secundário.” Esse trecho 

pode também ser reescrito da seguinte forma: 
 

A) Embora a leitura fosse secundária, ele não lia. 
B) Não que ele os lesse, pois ler, era secundário. 
C) Ler era secundário, todavia ele não lia. 
D) Não que ele lesse os livros, pois ler era secundário. 
E) Mesmo que ele lesse os livros, a leitura era secundária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS I 
 
21.  Após a controvertida participação do Brasil na Conferência 

de Estocolmo em 1972, em  virtude da polêmica gerada em 
torno da sua proposta de desenvolvimento a qualquer preço, 
o governo brasileiro, em 1973, criou 

 

A) o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. 

B) o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. 

C) a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca. 

D) o Instituto do Meio Ambiente. 

E) a Secretaria Especial do Meio Ambiente. 

 
22. Considere as características. 
 

I. As regiões mais baixas, onde predominam gramíneas 
formadas por planícies, estão permanentemente 
inundadas. 

II. As áreas que são inundadas por ocasião das cheias 
formam um verdadeiro mar interior, o mar de Xaraés. A 
vegetação nessas áreas é formada por árvores de 
médio porte, arbustos e plantas rasteiras. 

III. As áreas mais altas estão livres das inundações; 
possuem uma variada flora, onde podemos destacar 
plantas aquáticas, palmeiras, mandacarus e figueiras. 

 
Elas representam as regiões distintas de qual ecossistema 
brasileiro?         
              
A) Da Mata Atlântica. 

B) Do Manguezal. 

C) Da Campanha Gaúcha. 

D) Do Pantanal. 

E) Da Caatinga. 

 
23. A Região Sudeste, particularmente o eixo São Paulo – Rio 

de Janeiro, funciona como centro de comando das 
atividades agrárias, influenciando intensamente o Centro – 
Sul e em menor escala, o restante do espaço nacional. Isso 
acontece por diversos motivos, exceto:  

  

A) Concentração populacional e o elevado nível de 
urbanização fazem do Sudeste o grande mercado de 
consumo do país, para o qual se volta boa parte das 
atividades agrárias organizadas com fins comerciais. 

B) Os solos brasileiros que são classificados como tipicamente 
irregulares, correspondem a 50,5% do total do país e quase 
metade está na Região Sudeste. 

C) Concentração de capital permite maiores investimentos para 
a melhoria das técnicas agrícolas, que, por sua vez, são 
tomadas como exemplo pelos produtores de outras áreas do 
país. 

D) As empresas se expandem e, para continuar a crescer, 
mantêm com elas fortes laços de dependência. 

E) As lavouras para exportação se desenvolvem e se 
modernizam cada vez mais – a maior parte delas concentra-
se na Região Sudeste e em áreas próximas, como o Sul e o 
Centro-Oeste.       
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24. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
criou um novo indicador, o Índice de Conquistas 
Tecnológicas (ICT). Os países foram classificados em 
quatro grupos: líderes, líderes em potencial, adotadores 
dinâmicos de tecnologia e marginalizados. Entre 72 países 
avaliados, o Brasil ficou em 

 

A) 70º entre os países marginalizados. 

B) 65º entre os países marginalizados. 

C) 53º entre os países adotadores dinâmicos de tecnologia. 

D) 25º entre os países líderes em potencial. 

E) 43º entre os países adotadores dinâmicos de tecnologia. 
 

25. Uma das feições dominantes no litoral do Estado de 
Alagoas é a presença de corpos lagunares que, inclusive, 
são responsáveis pelo seu nome. A formação das lagunas, 
tem como causas, duas das citadas abaixo. Assinale aquela 
que está correta. 
 

A) A erosão marinha e a presença de falésias. 

B) As últimas transgressões marinhas e a sedimentação 
quaternária. 

C) A presença de falésias e as últimas transgressões marinhas.  

D) A erosão marinha e os recifes costeiros. 

E) Os recifes costeiros e a sedimentação quaternária. 

 

26. Com a “descoberta” da América por Cristóvão Colombo em 
1492, tornou-se necessário a regulamentação da conquista 
do Ocidente. Portugal impediu que prevalecesse a primeira 
linha de demarcação, que limitava o espaço territorial 
português até 100 léguas de Cabo Verde. Dadas as 
proposições, nesse contexto histórico, 

 
I. Portugal e Espanha assinaram, na cidade de 

Tordesilhas, a Capitulação da Partição do Mar Oceano, 
conhecida como Tratado de Tordesilhas. 

II. O Tratado de Tordesilhas traçava uma linha imaginária 
a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde, de modo 
que as terras a oeste da linha pertenceriam a Portugal e 
a leste seria da Espanha. 

III. O Tratado de Tordesilhas evidenciava a supremacia da 
expansão marítima e comercial ibérica. 

IV. O Tratado foi ratificado em 1508, mas nunca foi 
demarcado. 

V. Somente nos séculos XVI e XVII, é que povoadores 
anônimos, luso-brasileiros “vergaram a vertical de 
Tordesilhas”, legando à história os verdadeiros limites 
do Brasil. 

 
quais estão corretas? 

 
A) I, III, V. 

B) I, IV, V. 

C) II, III, IV. 

D) II, IV, V. 

E) I, II, IV. 

 

27. A exploração agrícola no litoral brasileiro foi a única solução 
a apresentar viabilidade econômica, e a cana-de-acúcar o 
produto mais adequado para o plantio na zona costeira. 
Dadas as afirmativas seguintes, 

 
I. No início do século XVII grandes plantações 

esverdearam  de maneira uniforme o litoral da Paraíba 
até Sergipe, além do Recôncavo Baiano. 

II. Conhecido na Europa desde o Renascimento, como 
valor de especiaria, o açúcar era usado como moeda. 

III. No século XV, os portugueses desenvolveram sua 
produção nas ilhas do Atlântico. 

IV. Montar um engenho de açúcar requeria pouco capital. 
V. A maquinaria dos engenhos no início era importada de 

Flandres  e, depois, da Inglaterra. 
 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 
 
A) II, IV e V.  

B) I, II e III. 

C) apenas a II. 

D) II e IV. 

E) I, III e V. 
 
28. A máquina administrativa e burocrática implantada na 

América portuguesa objetivava a máxima rentabilidade. Os 
portugueses deixavam o Reino na esperança de se 
tornarem proprietários de terras na Colônia. Nesse contexto 
da administração colonial, é correto afirmar: 

 

I. Martin Afonso de Souza organizou o cultivo de cana-de-
açúcar na região da atual Baixada Santista. 

II. Em 1533, com empréstimos de empresários ingleses e 
italianos, foi erguido o primeiro engenho do Brasil, o 
Engenho São Jorge dos Erasmos. 

III. Os escravos forros não poderiam ser absorvidos nos 
engenhos. 

 

Indique a alínea correta. 
 
A) Apenas a afirmativa III está correta. 

B) Todas as afirmativas estão corretas. 

C) As afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas a afirmativa I está correta. 

E) As afirmativas II e III estão corretas. 
 
29. O bandeirismo explorou a maior parte do território brasileiro, 

atingindo ainda terras de alguns dos países que fazem hoje 
limites com o Brasil. Dentre os diversos fatores de seu 
surgimento, é incorreto afirmar: 

 
A) A falta de recursos da Vila de S. Paulo nos primeiros tempos 

de sua história, obrigando seus habitantes a penetrarem no 
sertão, uma vez que a barreira representada pela Serra do 
Mar impedia a exportação de produtos coloniais.  

B) A necessidade que tinham os engenhos do Nordeste de 
uma quantidade enorme de escravos para o trabalho na 
lavoura da cana. 

C) A procura de riquezas minerais.  

D) A necessidade de defesa do governo na colônia que não 
tinha tropas disponíveis à altura para enfrentar inimigos 
estrangeiros. 

E) As dificuldades do governo colonial na solução dos 
problemas externos.  
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30. Considere as realizações da História de Alagoas, abaixo 
relacionadas: 

 

I. Criação do Instituto  Penal Agrícola Santa Fé. 

II. Criação da Escola de Ciências Médicas. 

III. Criação do Batalhão da Rádio Patrulha. 

IV. Criação da Academia de Polícia Civil. 

V. Criação da COHAB. 
 
 

Essas realizações, colocadas na ordem cronológica correta, são: 

 

A) V, III, IV, I, II. 

B) I, V, II, III, IV. 

C) III, V, II, I, IV. 

D) II, I, IV, V, III. 

E) IV, V, III, II, I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Paciente com história de crise convulsiva durante 
atendimento odontológico apresenta convulsões tônico-
clônicas generalizadas e repetitivas. Estamos diante de um 
quadro de e qual a conduta?         

 
A) Estado de mal epiléptico / benzodiazepínico. 

B) Convulsão do tipo parcial ou focal / carbamazepina. 

C) Convulsão do pequeno mal / benzodiazepínico. 

D) Convulsão do grande mal / observar. 

E) Convulsão do tipo focal / midazolam. 

 
32. Paciente após ser submetido a bloqueio do nervo alveolar 

inferior apresenta ansiedade, medo, cefaléia pulsátil, tremor 
/ fraqueza, sudorese aumentada, elevação abrupta da P.A e 
taquicardia. Qual o diagnóstico?  

 
A) Choque anafilático. 

B) Reação anafilactóide. 

C) Reação de hipersensibilidade mediata. 

D) Superdosagem ao vasoconstrictor. 

E) Metemoglobinemia. 

 
33. Fazem parte da síndrome de Gardner:  
 
A) osteomas, pólipos intestinais adenomatosos e cistos 

epidermóides da pele. 

B) osteomas, ceratocistos odontogênicos, calcificações de 
meninges. 

C) osteomas, cistos foliculares, e pólipos adenomatosos 
intestinais.  

D) osteomas, pólipos intestinais adenomatosos e carcinomas 
basocelulares. 

E) osteomas, pólipos adenomatosos, queratocistos 
odontogênicos e cistos epidermóides da pele. 

 
34. Assinale a alternativa correta.  

 
A) Os selantes oclusais devem fazer parte de programas 

preventivos e sua aplicação está condicionada a presença 
de flúor na cavidade bucal, boa escovação, ausência de 
lesões de cárie e bom nível educacional. 

B) Uma das contra-indicações para o selamento de fóssulas e 
fissuras é a presença de cárie incipiente. 

C) Os selantes devem ser aplicados em fissuras oclusais rasas 
de indivíduos com baixo risco e baixa atividade de cárie 
para evitar um possível ataque de cárie no futuro. 

D) O selante oclusal deve sempre ser aplicado como medida 
preventiva de cárie dentária independentemente dos 
aspectos relacionados ao paciente. 

E) Os selantes devem ser aplicados em fissuras oclusais 
profundas em indivíduos com gengiva adjacente ao dente 
com aspecto inflamatório e histórico de cárie em outros 
elementos dentários. 
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35. O amálgama ainda é um material restaurador largamente 
utilizado devido ao seu fácil protocolo clínico. Desse material 
podemos afirmar que:  

 
A) apresenta uma excelente resistência mesmo em pequenas 

espessuras. 

B) as ligas esféricas necessitam de uma maior força de 
condensação do que as ligas em forma de limalha.  

C) as ligas de alto teor de cobre apresentam menos 
degradação marginal. 

D) as ligas de alto teor de cobre sofrem mais escoamento que 
as convencionais. 

E) na reação de cristalização a formação de fase “gama 1” é a 
responsável pelos inconvenientes do material. 

 
36. Numa cavidade extremamente profunda de classe I que 

será posteriormente restaurada com resina composta 
poderemos indicar, seqüencialmente, como proteção do 
complexo dentina-polpa:  
 

A) cimento de hidróxido de cálcio + óxido de zinco e eugenol 
tipo II. 

B) cimento de ionômero de vidro. 

C) cimento de fosfato de zinco. 

D) cimento de hidróxido de cálcio + cimento de ionômero de 
vidro. 

E) adesivo dentinário + cimento de hidróxido de cálcio. 

 
37. O periodonto de inserção é composto por  

 
A) cemento radicular + fibras gengivais + osso alveolar. 

B) periósteo + fibras de Sharpey + osso alveolar. 

C) cemento radicular + fibras periodontais + osso alveolar. 

D) cemento radicular + fibras periodontais + osso basal. 

E) periósteo + fibras gengivais + osso alveolar. 

 
38. Paciente de 22 anos, sexo masculino, queixa-se de dor 

intensa, espontânea e localizada, relatando sensibilidade ao 
toque do dente e a sensação deste estar crescido. Este 
quadro caracteriza uma  

 
A) pulpite reversível. 

B) pulpite irreversível. 

C) periodontite apical crônica. 

D) periodontite apical aguda. 

E) necrose parcial da polpa. 

 

39. Paciente do sexo feminino com vinte anos de idade 
apresenta lesão radiolúcida com focos de calcificação, 
associada à coroa de canino superior esquerdo incluso. 
Assinale a alternativa correta.  

 
A) Trata-se de um cisto dentígero. 

B) Trata-se de um folículo dilatado com calcificações. 

C) Trata-se de um odontoma complexo. 

D) Trata-se de um tumor odontogênico adenomatóide. 

E) Trata-se de um cisto da lâmina dentária. 

40. Em relação à sialometaplasia necrosante, pode-se afirmar 
que  
 

A) é uma úlcera indolor localizada na região da glândula 
sublingual. 

B) ocorre nas glândulas mucosas do ventre lingual. 

C) se trata de uma neoplasia semelhante ao carcinoma 
epidermóide. 

D) parece decorrer de uma isquemia local. 

E) se desenvolve no palato duro em decorrência de fatores 
microbianos e traumáticos. 

 
41. As ulcerações aftosas podem estar associadas a  
 
A) Trauma mecânico. 

B) Neutropenia e distúrbios da imunidade. 

C) Agentes físicos e queimaduras químicas. 

D) Queimaduras químicas. 

E) Bordos cortantes de prótese. 

 

42. Dadas as regras básicas de limpeza e desinfecção do 
ambiente do consultório,  

 
I. Iniciar a limpeza da área menos contaminada para a 

mais contaminada. 

II. Limpar em sentido único, de cima para baixo (do teto 
para o chão), em vaivém. 

III. No banheiro, lavar por último o vaso sanitário, onde 
será desprezada toda a água usada para limpeza. 

IV. A varredura a seco apesar de não provocar a presença 
de gotículas em suspensão não está indicada. 

verifica-se que  
 
A) somente I e II estão corretas. 

B) somente II e III estão corretas. 

C) somente I e III estão corretas. 

D) somente III e IV estão corretas. 

E) somente I e IV estão corretas. 

 

43. Dadas as assertivas com relação a síncope vaso vagal,  
 

I. É mais freqüente em adultos jovens do sexo feminino. 

II. Causa hipotensão arterial. 

III. É mais comum em pacientes atópicos. 

IV. No início ocorre taquicardia que pode evoluir para 
bradicardia. 

 
verifica-se que  
 
A) somente I, II e IV estão corretas. 

B) somente II, III e IV estão corretas. 

C) somente II e IV estão corretas. 

D) somente I e II estão corretas. 

E) somente I e III estão corretas. 
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44. Paciente de 13 anos de idade, apresenta hipoplasIa de 
esmalte atingindo os incisivos centrais permanentes 
superiores e inferiores. Provavelmente, essa alteração de 
esmalte ocorreu durante:  

 

A) a formação da matriz do esmalte. 

B) a mineralização inicial do esmalte. 

C) a maturação do esmalte.  

D) a mineralização final do esmalte. 

E) a formação da primeira camada de dentina. 

 
45. O estabelecimento da oclusão na dentição decídua se inicia 

e se define com  
 

A) a erupção dos incisivos superiores e inferiores decíduos. 

B) a erupção dos primeiros molares decíduos. 

C) a erupção dos primeiros molares decíduos e erupção dos 
segundos molares decíduos. 

D) a erupção dos incisivos superiores e inferiores decíduos e 
primeiros molares decíduos. 

E) a erupção dos segundos molares decíduos e primeiros 
molares permanentes. 

 

46. A velocidade de progressão das lesões de cárie nos dentes 
decíduos é maior do que nos dentes permanentes. Um dos 
fatores que contribui para isso é  

 
A) maior conteúdo de carbonato presente no esmalte decíduo. 

B) menor conteúdo de potássio no esmalte decíduo. 

C) menor conteúdo de manganês no esmalte decíduo. 

D) maior conteúdo de sódio no esmalte decíduo. 

E) maior conteúdo de zinco no esmalte decíduo. 

 

47. Os cimentos de ionômero de vidro são materiais muito 
empregados na clínica odontológica. Com relação a esse 
material, assinale a afirmativa correta.  

 
A) É um excelente material para ser indicado em cavidades de 

classe III com envolvimento vestibular. 

B) Possui a capacidade de estimular a esclerose dentária. 

C) Libera flúor apenas nas primeiras 24 horas o que o torna 
indicado em pacientes com alto índice de cárie.  

D) Apenas os quimicamente ativados apresentam reação ácido 
base para polimerizar.  

E) Apresentam adesão mecânica ao esmalte e a dentina. 

 

48. As técnicas de clareamento de consultório de dentes 
vitalizados utilizam como agente clareador  

  
A) perborato de sódio.  

B) perborato de sódio + hidróxido de cálcio. 

C) peróxido de hidrogênio à 7,5%. 

D) peróxido de carbamida de 10 à 16%. 

E) peróxido de hidrogênio à  35%. 

 

 

49. Sobre o metabolismo dos fluoretos, é correto afirmar:         

 
A) A retenção de fluoretos no organismo pode diferir entre os 

indivíduos devido às diferenças nas fases de crescimento 
ósseo. 

B) O leite materno é uma das principais vias de eliminação dos 
fluoretos. 

C) Em crianças, a retenção de fluoretos no organismo é menor 
do que em adultos. 

D) A absorção de flúor é aumentada no organismo de 
indivíduos com o estômago cheio, ou seja, após as 
refeições. 

E) A excreção dos fluoretos não depende do pH da urina do 
indivíduo. 

 
50. A fenilcetonúria é um problema orgânico caracterizado pela 

deficiência de metabolismo da fenilanina que pode 
acumular-se no cérebro e causar retardo mental no 
indivíduo. Qual dos substitutos dos açúcares, relacionados 
abaixo, contém fenilanina e não pode ser ingerido em 
indivíduos com fenilcetonúria?           
 

A) Xilitol 

B) Sacarina 

C) Aspartame 

D) Esteviosídeo- Stévia 

E) Acesulfame K 
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