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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de 
certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez 
disso, transformaram-se numa fonte prolífica de 
ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado 
repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma 
vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca 
vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão 
parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz 
consequências para os vínculos que são construídos. 
Estamos em rede, mas isolados dentro de uma 
estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos 
expõe. É isso mesmo? 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu 
livro Medo líquido, diz que estamos fragilizando 
nossas relações e, diante disso, nos contatamos 
inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que 
usamos, acreditando que a quantidade vai superar a 
qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos 
modernos, os homens precisam e desejam que seus 
vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso 
acontece? Seriam as novas redes de relacionamento 
que são formadas em espaços digitais que trazem a 
noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão 
com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de 
isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, 
quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida 
ela está no painel do celular. “Preferimos investir 
nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, 
esperando que em uma rede sempre haja celulares 
disponíveis para enviar e receber mensagens de 
lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas 
pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos 
impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, 
Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade 
de novas mensagens, novas participações, para as 
manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. 
Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros 
somente se conectados a essas redes. Fora delas 
os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um 
cemitério de esperanças destruídas e expectativas 
frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, 
parece que participa de tudo, mas os habitantes 

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos 
problemas em vez de enfrentá-los. Quando as 
manifestações vão para as ruas, elas chamam a 
atenção porque se estranha a formação de redes 
de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise 
de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e 
bem protegidas, lugares onde se esperava retirar 
(enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que 
precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, 
duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos 
se transformam em territórios de fronteira em que é 
preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos 
de reconhecimento.”

(http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados
-em-rede)

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, para o sociólogo 
Zygmunt Bauman, as relações humanas 
modernas

(A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes 
substituíram o contato face a face, gerando, assim, 
maior conforto espiritual.

(B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam 
a qualidade ao invés da quantidade.

(C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas 
cotidianos, eliminando os conflitos de 
reconhecimento.

(D)  são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando 
cada vez mais espaço e sendo concretizadas no 
espaço físico.

(E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam 
pela quantidade em lugar da qualidade, fato que 
se expressa pelas relações em rede. 

QUESTÃO 02
Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os 
homens precisam e desejam que seus vínculos 
sejam mais sólidos e reais porque,

(A) nas redes, o homem encontra um espaço de 
lealdade.

(B) possivelmente, os relacionamentos em rede 
trazem o desejo de aproximação em momentos de 
isolamento. 

(C) quanto menor são as telas dos celulares, mais 
numerosas são suas redes de relacionamentos. 

(D)  em uma rede, sempre há celulares disponíveis para 
enviar e receber mensagens instantaneamente.

(E)  com frequência, a liquidez do mundo moderno 
corrói a vida.
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QUESTÃO 03
Assinale a alternativa correta.

(A)  Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar 
de soar.’ - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão 
é utilizado para introduzir um discurso 
indireto. 

(B)  Em “[...] Fora delas os relacionamentos são 
frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada 
para separar termos de mesma função 
morfossintática.

(C)  Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas 
os habitantes dessa atual modernidade, na 
verdade, fogem dos problemas em vez de 
enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados 
para apresentar um aposto enumerador.

(D)  Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças 
em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas 
da palavra “redes” são utilizadas para criar uma 
ironia pelo autor do texto.

(E)  Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) 
a armadura pesada [...]”, os parênteses são 
utilizados para inserir uma explicação do que foi 
apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04
Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, 
seres que se sentem seguros somente se 
conectados a essas redes.[...]”, o termo em 
destaque pode ser substituído, sem prejuízo 
gramatical ou alteração de sentido, por

(A)  conquanto.
(B)  porquanto.
(C)  contudo.
(D)  pois.
(E)  todavia.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta. 

(A)     Em “[...] traz consequências para os vínculos 
que são construídos [...]”, o termo em destaque 
tem função de conjunção integrante.

(B)    Em “[...] acreditando que a quantidade vai 
superar a qualidade [...]”, o termo em destaque 
tem função de pronome relativo.

(C)   Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo 
em destaque tem função de partícula expletiva 
ou de realce.

(D)   Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se 
pela vida [...]”, o termo em destaque tem função 
de índice de indeterminação do sujeito.

(E)    Em “[...] se sentem seguros somente se 
conectados a essas redes. [...]”, o termo em 
destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos 
modernos, os homens precisam e desejam que 
seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, 
os dois termos em destaque introduzem orações 
subordinadas substantivas objetivas diretas.

(B) Em “[...]Quando as manifestações vão para as 
ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em 
destaque classifica-se como oração subordinada 
adverbial causal.

(C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento 
que são formadas em espaços digitais que 
trazem a noção de aproximação [...]”, o termo 
em destaque introduz uma oração subordinada 
substantiva completiva nominal.

(D)  Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro 
de uma estrutura [...]”, a oração em destaque 
classifica-se como oração coordenada sindética 
alternativa.

(E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre 
haja celulares disponíveis para enviar e receber 
mensagens de lealdade [...]”, o termo em 
destaque introduz uma oração subordinada 
adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado 
repouso [...]”, o termo em destaque é um 
substantivo, pois está precedido de artigo.

(B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o 
termo em destaque é resultante da aglutinação 
vocabular da preposição “em” com o artigo 
indefinido “uma”.

(C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas 
e expectativas frustradas [...]”, haveria erro 
gramatical ao se inserir a preposição “de” 
imediatamente antes da palavra “expectativas”.

(D)  Em “[...] Os sinais de aflição nunca vão [...]”, 
os termos em destaque formam uma locução 
adverbial.

(E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre 
haja celulares [...]”, o termo em destaque é um 
adjetivo.
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QUESTÃO 08
Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-
se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o 
termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar 
alteração de sentido, por 

(A) fecunda.
(B) lógica. 
(C) coerente.
(D)     alternativa.
(E) infértil.

QUESTÃO 09
Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca 
vão parar de piscar, os toques de alarme 
nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em 
destaque estão flexionados no

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

QUESTÃO 10
Em “[...] apelamos, então, para a quantidade 
de novas mensagens, novas participações, 
para as manifestações efusivas nessas redes 
sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, 
seres que se sentem seguros somente se 
conectados a essas redes. Fora delas os 
relacionamentos são frágeis, superficiais, 
“um cemitério de esperanças destruídas e 
expectativas frustradas” [...]”, o termo em 
destaque se refere 

(A) às novas mensagens.
(B) às novas participações.
(C) às manifestações efusivas.
(D)     às redes sociais digitais.
(E) às expectativas frustradas.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11
Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma 
pesquisa sobre a preferência entre dois 
produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo 
produto X e 80 pessoas optaram pelo produto 
Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram 
por pelo menos um dos produtos, qual foi a 
porcentagem de pessoas que optou apenas 
pelo produto X?

(A) 40%.
(B) 50%.
(C) 60%.
(D)    70%.
(E) 80%.
 

QUESTÃO 12
Uma mulher comprou uma blusa que custava 
R$ 200,00.  Como ela pagou à vista, recebeu 
um desconto de 15% no valor total da blusa. 
Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

(A) R$ 150,00.
(B) R$ 160,00.
(C) R$ 165,00.
(D)      R$ 170,00.
(E)      R$ 185,00.
 

QUESTÃO 13
Considere uma sequência de números pares 
consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é 
a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

(A) 8
(B) 6
(C) 4
(D) 3
(E) 2

QUESTÃO 14
Um jarro que estava cheio de suco foi 
esvaziado para 2/7 de sua capacidade, 
restando 300 ml de suco nele. Qual era a 
capacidade total desse jarro?

(A) 1050 ml.
(B) 1000 ml.
(C) 950 ml.
(D) 900 ml.
(E) 850 ml.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 15
A negação de “Todos os alunos vão gabaritar 
a prova de matemática” é

(A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de 
matemática”.

(B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de 
matemática”.

(C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a 
prova de matemática”.

(D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a 
prova de matemática”.

(E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova 
de matemática”.

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa correta, conforme a Lei 
n° 12.550/2011.

(A)  As atividades de prestação de serviços de 
assistência à saúde de competência da EBSERH 
estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o 
atendimento de consumidores e respectivos 
dependentes de planos privados de assistência 
à saúde.

(B)  Não se admite, em qualquer hipótese, a 
cessão de servidores de outras entidades à 
EBSERH. 

(C)  A EBSERH tem personalidade jurídica de 
direito privado e é vinculada ao Ministério da 
Saúde. 

(D)  A EBSERH, respeitado o princípio da autonomia 
universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante 
contrato com as instituições federais de ensino 
ou instituições congêneres.

(E)  É indispensável a licitação para a contratação 
da EBSERH, pela administração pública, para 
realizar atividades relacionadas ao seu objeto 
social.

QUESTÃO 17
Referente à administração e ao 
funcionamento da EBSERH, assinale a 
alternativa correta. Conforme as disposições 
da Lei n° 12.550/2011,

(A)  o lucro líquido da EBSERH será revertido em 
favor da União. 

(B)  o regime de pessoal permanente da EBSERH 
será o celetista.

(C)  não se admite a contratação pela EBSERH de 
pessoal por tempo determinado.

(D)  a EBSERH será administrada por um Diretor 
não remunerado.

(E)  ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto 
da EBSERH. 

 

QUESTÃO 18
Nos termos do Decreto n° 7.661/2011, cabe 
ao Conselho Fiscal, EXCETO

(A)  fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos 
dos administradores e verificar o cumprimento 
dos seus deveres legais e estatutários. 

(B)  opinar sobre o relatório anual da administração 
e demonstrações financeiras do exercício 
social. 

(C)  opinar sobre a modificação do capital social, 
planos de investimento ou orçamentos de 
capital, transformação, incorporação, fusão ou 
cisão. 

(D)  opinar sobre as linhas gerais das políticas, 
diretrizes e estratégias da EBSERH, orientando 
o Conselho de Administração e a Diretoria 
Executiva no cumprimento de suas atribuições.

(E)  denunciar, por qualquer de seus membros, os 
erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e 
sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19
A respeito dos órgãos de fiscalização 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os órgãos de fiscalização da EBSERH são o 
Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. 

(B)  O mandato dos membros do Conselho Fiscal 
será de dois anos, contados a partir da data de 
publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período.

(C)  Em caso de renúncia, falecimento ou 
impedimento de um membro efetivo, o Conselho 
Fiscal é dissolvido.

(D)  Auditores internos podem cumular função de 
gestão da EBSERH.

(E)  A Auditoria Interna não possui autorização 
para acesso a registros, pessoal, informações, 
sistemas e propriedades físicas relevantes à 
execução de suas ações de controle, devendo 
requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz 
competente.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Ao sistema único de saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei, participar 
da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

(B) É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos.

(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantidos mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

(D) São de relevância pública as ações e serviços 
de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 
fiscalização e controle, devendo sua execução 
ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito 
privado.

(E) A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinado a assegurar 
os direitos relativos à saúde, educação, moradia 
e também à seguridade e assistência social.

 

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
acerca da Organização dos Conselhos de 
Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) O número de conselheiros dos Conselhos de 
Saúde será definido pelo chefe do executivo de 
cada ente federativo e constituído por meio de 
decreto.

(B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades 
e movimentos representativos de usuários; 25% 
de entidades representativas dos trabalhadores 
da área de saúde; 50% de representação de 
governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos.

(C) A participação dos membros eleitos do Poder 
Legislativo, representação do Poder Judiciário e 
do Ministério Público, como conselheiros, não é 
permitida nos Conselhos de Saúde.

(D) As funções do membro do Conselho de Saúde 
são de relevância pública e serão remuneradas, 
por meio de subsídio, correspondente a 67% 
do teto remuneratório do Poder Legislativo 
correspondente.

(E) A representação nos segmentos é autônoma 
e independente em relação aos demais 
segmentos que compõem o Conselho, por isso 
um profissional com cargo de direção ou de 
confiança na gestão do SUS, ou como prestador 
de serviços de saúde, pode ser representante 
dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

 

QUESTÃO 23
De acordo com o que estabelece o Decreto 
Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
a pactuação das diretrizes gerais para a 
composição da RENASES (Relação Nacional 
de Ações e Serviços de Saúde) será de 
competência

(A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – CONASEMS.

(B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 
CONASEMS.

(C) exclusiva do Presidente da República.
(D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – 

CIT.
(E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – 

CIB.

QUESTÃO 20
A respeito do órgãos de administração 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O órgão de orientação superior da EBSERH é a 
Comissão de Controle Interno. 

(B)  O prazo de gestão dos membros do Conselho 
de Administração será indeterminado, sendo 
esses membros demitidos a qualquer tempo 
pelo Presidente.

(C)  O Presidente da EBSERH não poderá exercer 
a Presidência do Conselho de Administração, 
ainda que interinamente.

(D)  Compete ao Conselho de Administração da 
EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais 
de cada Diretoria da EBSERH.

(E)  As deliberações do Conselho de Administração 
somente serão tomadas por maioria qualificada.
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QUESTÃO 24
Conforme estabelece o Decreto Presidencial 
nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo 
de colaboração entre os entes federativos 
para a organização da rede interfederativa de 
atenção à saúde será firmado por meio de

(A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
(B) resolução do Ministério da Saúde, após ser 

aprovado por meio de Decreto Estadual dos 
entes federativos envolvidos. 

(C) decreto do Ministério da Saúde, após 
ser aprovado por meio de resolução dos 
governadores dos entes federativos envolvidos.  

(D) Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde.

(E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante 
licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica 
da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a 
alternativa correta.

(A) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente 
ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente.

(B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto 
de ações que proporciona o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção 
e controle das doenças ou agravos.

(C) Entende-se por vigilância epidemiológica um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(D) A execução de ações de saúde do trabalhador, 
especialmente no que se refere à assistência 
ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, 
por tratar-se de matéria de competência da 
seguridade social, não está no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

(E) Os municípios poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços 
de saúde que lhes correspondam, de modo que 
não se aplica aos consórcios administrativos 
intermunicipais o princípio da direção única.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
A extração dentária é um procedimento muito 
comum na prática odontológica. Geralmente 
é um procedimento simples, rápido e de 
pequeno incômodo para o paciente, no 
entanto acidentes e complicações podem 
ocorrer. Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um acidente e uma 
complicação. 

(A) Fratura de tuberosidade maxilar; comunicação 
com cavidade nasal.

(B) Comunicação com cavidade nasal; penetração 
do dente nas vias respiratórias.

(C) Luxação da mandíbula; alveolite.
(D) Penetração de corpos estranhos no seio maxilar; 

lesão de dentes adjacentes.
(E) Dor no pós-operatório; fratura dentária.
 

QUESTÃO 27
Para a realização de procedimentos 
cirúrgicos, é recomendada a higienização 
pré-operatória das mãos, pois é a única que 
promove a redução da microbiota residente 
das mãos. Isso ocorre somente a partir de 

(A) 20 segundos da realização dos procedimentos 
de higienização.

(B) 30 segundos da realização dos procedimentos 
de higienização.

(C) um minuto da realização dos procedimentos de 
higienização.

(D) dois minutos da realização dos procedimentos 
de higienização.

(E) cinco minutos da realização dos procedimentos 
de higienização.

 

QUESTÃO 28
A higienização das mãos ainda  é  
negligenciada por cerca de metade dos 
profissionais da saúde, apesar de sua 
importância ser enfatizada em numerosos 
estudos. Para sua realização, o melhor 
antisséptico, segundo a ANVISA, é 

(A) a clorexidina.
(B) o PVPI.
(C) o álcool 70%.
(D) o triclosan 1%.
(E) da classe dos iodóforos.
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QUESTÃO 29
O cirurgião-dentista tem a responsabilidade 
final pelo plano de tratamento odontológico 
e pelos riscos do atendimento a seus 
pacientes. Os riscos não podem ser 
compartilhados com o médico do paciente. 
Na avaliação pré-tratamento, todo o histórico 
médico relevante e a avaliação física devem 
ter sido revisados e uma classificação física 
do risco deve ser atribuída. Uma gestante no 
primeiro trimestre de gestação é classificada 
como ASA

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.
(E) V.

QUESTÃO 30
Em casos de emergências médicas  em 
consultórios odontológicos, pode ser 
necessário chamar o serviço de emergências 
médicas. No Brasil, o número desse serviço 
é  

(A) 911.
(B) 190.
(C) 191.
(D) 192 ou 193.
(E) 180.

QUESTÃO 31
É altamente recomendável que todos os 
consultórios odontológicos tenham um kit de 
emergência, que seja simples de usar. Esse 
kit deve conter medicamentos para serem 
utilizados em casos de emergência, sendo 
a via ideal, nesses casos, a intravenosa (IV). 
No entanto a maioria dos dentistas considera 
a via IV difícil ou mesmo quase impossível 
nessas situações. Assim, a via intramuscular 
é a alternativa, sendo o melhor local o

(A) deltoide.
(B) masseter.
(C) glúteo.
(D) vasto lateral.
(E) assoalho bucal.

QUESTÃO 32
A adrenalina, medicamento mais importante 
em emergências médicas, é o medicamento 
de escolha no tratamento de uma reação 
alérgica aguda potencialmente fatal, 
denominada choque anafilático. Nessa 
situação, para um paciente com menos de 
30 quilos, a adrenalina deve ser utilizada na 
concentração de 

(A) 1:100.
(B) 1:1.000.
(C) 1:500.
(D) 1:10.000.
(E) 1:2.000.
 

QUESTÃO 33
Embora os benzodiazepínicos tenham sido 
descritos como os agentes mais próximos 
do ideal para o controle da ansiedade e para 
a sedação, diversas reações potencialmente 
adversas estão associadas ao seu uso. Se 
for necessário reverter a sedação causada 
por benzodiazepínicos, o medicamento de 
escolha é  

(A) a naloxona.
(B) o mesilato de fentolamina.
(C) a fisostigmina.
(D) a tebaína.
(E) o flumazenil.
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QUESTÃO 34
Uma vez completado o procedimento e 
cuidadosamente irrigada e debridada a 
ferida, o retalho deve voltar à sua posição 
original ou ser levado a uma nova posição, 
se necessário por meio de sutura. Em 
relação aos princípios de sutura, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) A sutura possui múltiplas funções, sendo a mais 
importante delas a de servir para coaptar as 
margens da ferida.

(B) A sutura também ajuda na homeostasia. Se o 
tecido subjacente estiver sangrando, a mucosa 
ou a pele deve ser suturada para permitir 
que o coágulo fique aprisionado e resulte na 
homeostasia.

(C) A sutura em oito pode fornecer uma barreira 
para o deslocamento do coágulo. Porém 
deve-se enfatizar que a sutura que cruza uma 
ferida aberta desempenha um papel menor na 
manutenção do coágulo sanguíneo no alvéolo 
dentário.

(D) Ao passar a agulha através do tecido, ela deve 
penetrar na superfície da mucosa em ângulo 
reto para fazer um orifício mínimo na mucosa. 

(E) Em um retalho mucoperiósteo, a quantidade 
mínima de tecido entre o fio de sutura e as 
bordas do retalho deve ser de 3 mm.

QUESTÃO 35
Quando se propõe a realizar uma cirurgia 
para extração de um dente impactado, o 
cirurgião deve valer-se de toda a informação 
disponível para determinar o grau de 
dificuldade da cirurgia proposta. A seguir, 
são listados alguns fatores que dificultam 
a cirurgia de dentes impactados. Assinale o 
fator que torna a cirurgia menos difícil.

(A) Folículo pericoronário amplo.
(B) Relacionamento tipo classe 3 com o ramo.
(C) Raízes longas e finas em pacientes mais velhos.
(D) Posicionamento disto angular.
(E) Posição tipo classe C em profundidade.

QUESTÃO 36
Durante a anamnese de um paciente, ele 
relata que faz uso de digoxina. Nesse caso, 
para evitar toxicidade pelos digitálicos, 
resultando em arritmia cardíaca, deve-se 
evitar prescrever

(A) amoxicilina.
(B) penicilina V.
(C) metronidazol.

(D) cefalosporinas.
(E) tetraciclina.

QUESTÃO 37
Paciente de 24 anos, feminino, apresenta-
se para consulta odontológica inicial. Sua 
principal queixa é em relação aos terceiros 
molares inferiores que estão impactados. 
Na radiografia panorâmica, observa-se que 
tanto o 38 quanto o 48 apresentam-se com 
impactação classe B de profundidade e 
classe 2 com o ramo. A paciente tem 1,57m 
de altura e pesa 86 quilos e relata não ter 
problemas de saúde. Nesse caso,   

(A) a paciente é considerada ASA 1.
(B) a paciente é considerada ASA 2.
(C) a paciente é considerada ASA 3.
(D) a paciente é considerada ASA 4.
(E) não há correlação entre o IMC e a classificação 

da American Society of Anesthesiologists (ASA).

QUESTÃO 38
Paciente masculino, 54 anos, tabagista 
(dois maços por dia), etilista (duas latas de 
cerveja por dia) e com má higiene bucal, 
relata não consumir vegetais e não praticar 
atividade física regularmente. Considerando 
esse histórico, o fator mais importante a 
ser modificado, pensando em prevenção de 
câncer de boca, é

(A) eliminar o tabagismo.
(B) eliminar ou reduzir o hábito de consumo regular 

de bebida alcoólica.
(C) introduzir vegetais frescos em sua alimentação.
(D) iniciar atividade física regular.
(E) melhorar higiene bucal.

QUESTÃO 39
Os tumores das glândulas salivares, embora 
incomuns, não são raros. Dentre os tumores 
das glândulas salivares, o local mais comum 
é 

(A) a parótida, sendo o tumor de Warthin o mais 
comum.

(B) a submandibular, sendo o oncocitoma o mais 
comum.

(C) a parótica, sendo o adenoma pleomórfico o mais 
comum.

(D) a submandibular, sendo o tumor de Warthin o 
mais comum.

(E) o palato, na porção póstero-lateral.
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QUESTÃO 40
Paciente de 30 dias de idade, feminino, vai ao 
consultório levada por sua mãe que observou 
uma lesão na região de incisivo lateral 
superior esquerdo. A lesão tem coloração 
rósea, com cerca de 2 mm de diâmetro, 
com aspecto de massa polipoide, superfície 
lisa, no rebordo alveolar. O diagnóstico 
presuntivo é de

(A) nódulo de Bohn.
(B) cisto de lâmina dentária.
(C) pérola de Epstein.
(D) epúlide congênita do recém-nato.
(E) tumor de célula granular.

QUESTÃO 41
Durante o atendimento a um paciente, a 
auxiliar do cirurgião se corta com a lâmina do 
bisturi que havia sido utilizada previamente. 
O paciente desconhece que seja portador de 
HIV ou de algum tipo de hepatite. A auxiliar 
havia realizado exames recentemente como 
controle de saúde médico-ocupacional e 
seu anti-HBs, assim como o seu anti-HBc, 
é negativo. Nesse caso, o procedimento 
que deve ser realizado, após a higienização 
do local com água e sabonete durante 30 
segundos, é convidar o paciente para que 
vá junto com sua auxiliar, realizar os testes 
rápidos. Sobre esse assunto, assinale a 
alternativa correta.

(A) Somente o paciente deverá realizar os testes 
rápidos, já que não há risco de sua auxiliar ter 
transmitido algo para o paciente.

(B) Os resultados dos testes de sua auxiliar indicam 
que ela não é portadora dos vírus das hepatite B 
e C.

(C) A sua auxiliar deve realizar os testes rápidos 
também, já que mesmo não sendo portadora do 
vírus da hepatite B, pode ser portadora do vírus 
da hepatite Delta.

(D) Ambos devem passar por testes rápidos para 
detecção dos vírus das hepatites B e C, além do 
HIV.

(E) Caso o paciente seja portador do vírus da 
hepatite B, não há necessidade de interpor 
nenhuma medida em relação a sua auxiliar, já 
que ela tomou as três doses da vacina contra o 
VHB.

QUESTÃO 42
Após 24 horas do atendimento a um paciente 
com infecção no elemento 36, ele retorna com 
trismo. Não há aumento de volume facial. 
Nesse caso, deve-se desconfiar de infecção 
causada pelo trajeto da agulha utilizada para 
anestesiar. O diagnóstico presuntivo é de 
infecção no espaço

(A) massetérico.
(B) temporal.
(C) pterigomandibular.
(D) submentoniano.
(E) sublingual.

QUESTÃO 43
Em relação à anestesia tópica, assinale a 
alternativa correta.

(A) A anestesia tópica tem pouca profundidade, 
funcionando mais como placebo.

(B) A probabilidade de ocorrência de reações 
alérgicas com anestésicos do grupo dos ésteres 
como anestésicos tópicos é grande, o que, de 
certa forma, limita seu uso.

(C) A prilocaína é o único anestésico do grupo das 
amidas com propriedades anestésicas, quando 
utilizada topicamente.

(D) Pelo risco de intoxicação e pela ausência de 
comprovação de sua eficiência, os anestésicos 
tópicos não são recomendados.

(E) O risco de intoxicação por dose excessiva com 
o uso dos anestésicos tópicos do tipo amida é 
maior do que com o uso dos ésteres.

QUESTÃO 44
Paciente apresenta-se para atendimento 
odontológico de urgência e relata ser 
hepatopata. Para esse paciente, o anestésico 
local melhor indicado é a

(A) lidocaína.
(B) articaína.
(C) prilocaína.
(D) bupivacaína.
(E) mepivacaína.
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QUESTÃO 45
A administração de prilocaína, em pacientes 
com metemoglobinemia congênita ou outras 
síndromes clínicas nas quais a capacidade 
de transporte de oxigênio esteja reduzida, 
deve ser evitada por causa do aumento 
do risco de produzir metemoglobinemia 
clinicamente significativa. A produção de 
metemoglobinemia por prilocaína está 
relacionada com a dose. Assim, isso só 
ocorrerá com doses a partir de

(A) 4,0 mg por quilo de peso.
(B) 4,4 mg por quilo de peso.
(C) 6,0 mg por quilo de peso.
(D) 8,0 mg por quilo de peso.
(E) 9,2 mg por quilo de peso.

QUESTÃO 46
Em relação à anestesia da divisão mandibular 
do nervo trigêmeo, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.

(   )  A raiz sensorial da divisão mandibular 
se origina do ângulo inferior do gânglio 
trigêmeo enquanto a raiz motora se 
origina de células motoras localizadas 
na ponte e na medula oblonga.

(   )  O nervo bucal inerva o músculo 
bucinador, além de fornecer inervação 
sensorial ao lábio inferior e ao canto 
da boca.

(   )  O nervo milo-hioideo é um nervo 
misto, que pode também proporcionar 
inervação  sensorial aos incisivos 
mandibulares.

(A) V – F – V.
(B) V – V – F. 
(C) F – F – V. 
(D) F – V – V. 
(E) V – F – F. 

QUESTÃO 47
Recentemente foi descrita uma técnica para 
anestesia pulpar em incisivos, caninos e 
pré-molares superiores a partir de um único 
local de injeção no palato duro. Trata-se da 
anestesia por bloqueio do nervo 

(A) alveolar superior anterior.
(B) alveolar superior médio anterior.
(C) palatino maior anterior.
(D) palatino médio anterior.
(E) alveolar superior médio.

QUESTÃO 48
Pacientes com disfunções renais podem ter 
limitada a excreção de muitos antibióticos, o 
que, às vezes, obriga a redução das doses ou 
o aumento do intervalo entre elas. Quando 
um paciente apresentar doença renal, está 
contraindicado o uso de 

(A) clindamicina.
(B) penicilinas.
(C) cefalosporinas.
(D) metronidazol.
(E) tetraciclinas.

QUESTÃO 49
Paciente  submetido  inicialmente  a   
tratamento  periodontal  básico não  obteve 
boa resposta clínica na região superior 
posterior esquerda.  Apesar  de conseguir  bom 
controle de biofilme dentário, nessa região 
ainda persistia sangramento à sondagem. 
Assim, foi realizada cirurgia a campo 
aberto para poder realizar um debridamento 
adequado da região. Mesmo após a cirurgia, o 
local continuava apresentando sangramento 
à sondagem. 

(A) O caso descrito sugere a presença da bactéria 
Actinobacillus actinomycetemcomitans, que tem 
a capacidade de invadir as células epiteliais da 
gengiva humana, células endoteliais vasculares 
e células epiteliais bucais. O tratamento deve 
incluir a terapia antibiótica para obter sucesso.

(B) Há provavelmente o envolvimento de bactérias 
Gram positivas, sacarolíticas, com maior adesão 
à estrutura dentária. Nova raspagem em campo 
aberto deverá ser suficiente.

(C) Há possível envolvimento da bactéria 
Porphyromonas gingivalis, bactéria bastante 
comum no meio ambiente bucal, em estados 
de saúde ou doença periodontal. É necessário 
tratamento conjunto com antibióticos.
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(D) Há possível envolvimento da bactéria 
Porphyromonas gingivalis, bactéria comumente 
encontrada na boca e que causa problemas 
em pacientes com problemas de imunidade. 
O tratamento conjunto com antibióticos tem 
pouco efeito sobre ela. O paciente deverá ser 
encaminhado para avaliação médica.

(E) O quadro sugere o envolvimento da bactéria 
Bacteroides forsythus, associada a um risco 
aumentado de gravidade e progressão da 
doença periodontal. Bactéria Gram positiva, 
aeróbia facultativa, responde bem à terapia com 
amoxicilina. 

QUESTÃO 50
O tratamento das infecções anaeróbicas 
mistas consiste em drenagem cirúrgica (na 
maioria das circunstâncias) juntamente 
com terapia antimicrobiana. Os fármacos 
mais ativos para o tratamento das infecções 
anaeróbicas consistem em

(A) cefalosporinas de terceira geração e 
metronidazol.

(B) tetraciclinas e cefalosporinas de quarta geração.
(C) clindamicina e metronidazol.
(D) claritromicina e cefoxitina.
(E) claritromicina e peperacilina.


