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Você “trabalha em equipe” e é 

“workaholic”? Pare de usar palavras batidas. 

Um termo desgastado dito na entrevista de 

emprego ou em uma reunião pode revelar dados 

sobre uma pessoa. Alguns, dizem os especialistas, 

produzem o efeito contrário ao que se deseja e 

denotam, no mínimo, imaturidade. "Você pode ser 

percebido como alguém sem conteúdo que, assim 

como um adolescente, está preocupado em 

pertencer a um grupo e ser aceito por ele, em vez 

de contribuir com o sucesso da empresa", afirmou 

o consultor Silvio Celestino, sócio fundador da 

Alliance Coaching. 

Sem perceber, até o profissional mais 

preparado pode escorregar em um clichê. Por isso, 

antes de ir a campo, conheça as principais frases e 

termos e entenda por que você deve fugir deles. 

1 - Sou perfeccionista 

A expressão não diz nada. "O entrevistador 

quer conhecer o candidato. E, ao responder dessa 

maneira, perde-se a grande chance de falar sobre 

si", disse Marcelo de Lucca, sócio da consultoria 

KPMG.  Em vez de reduzir a possibilidade a uma 

palavra, por que não falar que se aprimora 

continuamente citando, por exemplo, quantos e 

quais livros lê por ano ou cursos que faz por conta 

própria? "A pessoa que se descreve uma 

perfeccionista geralmente não tem uma visão mais 

clara de si mesma. E não reconhecer os erros é 

também não reconhecer as virtudes", afirmou 

Marco Zanini, professor da Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas da 

Fundação Getulio Vargas (Ebape/FGV). 

2 - Quero muito trabalhar aqui 

A empresa não precisa de pessoas que queiram 

trabalhar nela, mas que queiram que ela ganhe, 

disse Silvio Celestino. Ou seja, além de querer 

trabalhar, o mais importante é demonstrar 

interesse em contribuir com o sucesso da 

companhia. 

3 - Gosto de trabalhar em equipe 

 

 

 

 

Isso não prova que os demais gostam de 

trabalhar com você, segundo Celestino. Seja mais 

claro e afirme que você é capaz de liderar pessoas 

ou sabe lidar com conflitos e busca soluções 

harmoniosas. 

4 - Sou workaholic e faço tudo bem-feito 

Para Celestino, afirmar que é workaholic pode 

demonstrar falta de equilíbrio. Melhor especificar 

que, sempre que necessário ou demandado pelo 

gestor, você tem responsabilidade para entregar as 

tarefas no prazo e nas especificações. "Oriento os 

meus alunos a serem mais humildes, a não se 

vangloriar - sendo jovens, principalmente, porque 

eles ainda não têm experiência para apresentar. É 

preferível ser verdadeiro, colocar o que quer fazer, 

valorizar as aptidões e como deseja contribuir no 

desenvolvimento da empresa", disse o professor 

Zanini. 

5 - Eu me dou bem com todo mundo 

Com que tipo e com quantas pessoas você já 

trabalhou? Diga que, independentemente das 

características de cada indivíduo, você busca 

respeitar as diferenças e focar na competência do 

indivíduo, relevando características 

problemáticas, afirmou Celestino.  

Em reuniões 

6 - Com certeza 

Evite esse termo para afirmar algo que é 

considerado óbvio e evidente, mas que nem 

sempre é assim. "Afirme que tem a mesma opinião 

ou que observou as mesmas evidências que o 

interlocutor", disse Celestino. 

7 - Tenho limitação de budget 

Para Lucca, o profissional que justifica uma 

situação com esse argumento se coloca como 

vítima, quando deveria ser o protagonista. É 

preferível dizer que, apesar da limitação, verá o 

que consegue fazer para que a ação aconteça. "É 

uma maneira de se mostrar disposto a realizar", 

disse Lucca. 

8 - Tal área não fez o que deveria 

Essa é a típica frase em que o sujeito joga a 

responsabilidade no outro e não diz o que pode 

fazer para mudar a situação. E isso é péssimo para 

a imagem do profissional, segundo Lucca. 

9 - Cada um tem a sua verdade 
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Essa é uma expressão perigosa. O que existem 

são fatos e documentos. “Diferentes são as 

opiniões, não a verdade”BGTT, disse Celestino. 

10 - Accountability, empowerment e outros 

Evite o uso de expressões estrangeiras quando 

há uma em português perfeitamente 

compreensível. Não use o inglês para demonstrar 

sofisticação ou esnobar pessoas. Saiba adequar sua 

linguagem ao público. "Muitas vezes, o termo é 

usual dentro da cultura da empresa. Mas quem é de 

fora não é obrigado a saber", afirmou Lucca. 

11 - Sairei porque tenho novos desafios 

Eis uma frase desgastada e vazia. Todo mundo 

se despede da empresa ou do mercado dessa forma, 

segundo Lucca. Mencione uma razão mais 

concreta ou algo que traga mais valor. 

(PEREIRA, Inês. Portal UOL Economia. 

23/08/2018.) 

 

Questão 01 

A respeito do tema central do texto, assinale a 

única opção CORRETA. 

a) O que o uso de clichês em reuniões fala sobre o 

funcionário. 

b) Como não parecer workaholic em entrevistas de 

emprego. 

c) Como não parecer alguém sem conteúdo no 

emprego. 

d) Clichês a evitar em entrevistas de emprego e 

reuniões. 

 

Questão 02 

Marque o enunciado do texto que justifica o título 

“Você 'trabalha em equipe' e é 'workaholic'? Pare 

de usar palavras batidas”. 

a) "Um termo desgastado dito na entrevista de 

emprego ou em uma reunião pode revelar dados 

sobre uma pessoa". 

b) “Você pode ser percebido como alguém sem 

conteúdo que, assim como um adolescente, está 

preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito 

por ele, em vez de contribuir com o sucesso da 

empresa”. 

c) Melhor especificar que, sempre que necessário 

ou demandado pelo gestor, você tem 

responsabilidade para entregar as tarefas no prazo 

e nas especificações. 

d) “Seja mais claro e afirme que você é capaz de 

liderar pessoas ou sabe lidar com conflitos e busca 

soluções harmoniosas”. 

Questão 03 

Assinale qual dos enunciados a seguir não incorre 

em um dos dez casos apresentados no texto. 

a) Saí da outra empresa porque a função que eu 

exercia não era condizente com o meu rol de 

habilidades, nesta espero poder dar o melhor de 

mim. 

b) Com certeza nós teremos muito sucesso se 

seguirmos com perfeição os planos. Nada pode dar 

errado. 

c) Gosto muito dessa empresa, já analisei o 

briefing do setor e vi que os staff-meetings têm 

muito sucesso no target. 

d) Na outra empresa justificaram o meu 

desligamento por improdutividade, mas a verdade 

é que me eram designadas atividades em diferentes 

setores, eu era um “faz-tudo”. 

 

Questão 04 

Analisando a tirinha, marque o enunciado do texto 

ao qual esta serve de ilustração. 

 

 

 

 

 

O pessoal do serviço que me mandou viajar, pegar 

uma piscina, tomar uns drinks e relaxar. Assim 

não dá, é um monte de ordem ao mesmo tempo; 

como eles acham que vou cumprir tudo?! 

 

a) “Afirmar que é workaholic pode demonstrar 

falta de equilíbrio”. 

b) “Não reconhecer os erros é também não 

reconhecer as virtudes”. 

c) [Diga que], “apesar da limitação, verá o que 

consegue fazer para que a ação aconteça.” 

d) “Você pode ser percebido como alguém sem 

conteúdo que, assim como um adolescente, está 

preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito 

por ele, em vez de contribuir com o sucesso da 

empresa”. 
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Questão 05 

Assinale a alternativa em que a substituição do 

termo em realce não mantém as características 

semânticas empregadas em “Sem perceber, até o 

profissional mais preparado pode escorregar em 

um clichê.” 

a) Mesmo.   b) Inclusive. 

c) Apenas.   d) Ainda. 

 

Questão 06 

Encontre a opção em que o emprego do termo 

omitido se dá pelos mesmos motivos do termo 

destacado em “Por isso, antes de ir a campo, 

conheça as principais frases e termos e entenda 

por que você deve fugir deles.” 

 

a) ________ devo te contratar? 

b) Acredito que muita gente vai a entrevistas com 

respostas já prontas, projetos realizados e sabe o 

________ das mudanças. 

c) O autoconhecimento é um dos pontos mais 

relevantes, _______ influencia diretamente em 

como a pessoa conta a sua história.  

d) Me comparo ao leão _______ tenho um espírito 

de liderança, estando sempre a frente de projetos 

tanto na minha vida acadêmica quanto na minha 

carreira profissional. 

 

Questão 07 

Assinale a única opção em que o referente do 

termo em realce está corretamente indicado. 

a) Alguns, dizem os especialistas, produzem o 

efeito contrário ao que se deseja (…) refere-se a 

“dados”. 

b) Evite esse termo para afirmar algo que é 

considerado óbvio e evidente, mas que nem 

sempre é assim (…) refere-se a “com certeza”. 

c) “Oriento os meus alunos a serem mais 

humildes, a não se vangloriar - sendo jovens, 

principalmente, porque eles ainda não têm 

experiência para apresentar (…) refere-se a 

“jovens”. 

d) Isso não prova que os demais gostam de 

trabalhar com você (…) refere-se ao enunciado 

“Gosto de trabalhar em equipe”. 

 

Questão 08 

Assinale a alternativa cuja reelaboração da 

pontuação mantém a estrutura sintática e 

semântica do enunciado, bem como a sua correção 

normativa. 

a) Em vez de reduzir a possibilidade a uma 

palavra, por que não falar que se aprimora 

continuamente, citando, por exemplo, quantos e 

quais livros lê por ano ou cursos – que faz por 

conta própria? 

b) Ou seja, além de querer trabalhar, o mais 

importante, é demonstrar interesse em contribuir 

com o sucesso da companhia. 

c) Melhor especificar que – sempre que necessário 

ou demandado pelo gestor – você tem 

responsabilidade para entregar as tarefas no prazo 

e nas especificações. 

d) Diferentes, são as opiniões, não, a verdade. 

 

Questão 09 

No meme da página pernambucana Bode Gaiato, 

ocorre um efeito de linguagem articulado pela 

predicação do verbo “esperar”. Marque a opção 

que traz a(s) afirmação(ões) verdadeira(s) a 

respeito do fenômeno. 

 

NA ENTREVISTA DE EMPREGO... 

- CITE UMA QUALIDADE SUA 

- EU SOU UM CABRA QUE TÁ SEMPRE PENSANDO NO 

FUTURO 

- HUM, MUITO BOM! E O QUE O SENHOR ESPERA 

DESSE EMPREGO? 

- AS FÉRIAS. 

 

I. O emprego do verbo esperar é metafórico. 

II. O emprego do verbo esperar é literal. 

III. O verbo esperar se realiza com duplo sentido, 

quais sejam, “ter esperança, expectativa”, quando 

ocorre na fala do entrevistador; e “aguardar”, 

quando ocorre implicitamente na resposta do 

entrevistado, “férias”. 
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a) Apenas a afirmação I é verdadeira. 

b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 

d) Apenas a afirmação II é verdadeira. 

 

Questão 10 

Assinale a opção que identifica as características 

presentes no gênero textual meme. 

a) Caráter multimodal, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte digital. 

b) Modalidade imagética, discurso satírico, 

linguagem coloquial, suporte analógico. 

c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro 

linguístico, suporte analógico. 

d) Caráter multimodal, discurso cômico, 

linguagem coloquial, suporte digital. 

 

Questão 11 

Um quadrado tem sua diagonal medindo 8√2 cm, 

a área e o perímetro desse quadrado medem 

respectivamente: 

a) 32 cm2 e 32 cm. 

b) 64 cm2 e 30 cm. 

c) 64 cm2 e 32 cm. 

d) 32 cm2 e 30 cm. 

 

 

 

 

 

 

Questão 12 

O valor de x no sistema linear a seguir é: 

{

2𝑥 + 𝑦 + 3𝑧 = 19
𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 12
3𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 7

 

a) 1. 

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

 

 

 

 

 

Questão 13 

Em uma progressão aritmética a soma dos seus 

vinte primeiros termos é 580, se sua razão é 2, logo 

o seu primeiro termo é:  

a) 10. 

b) 12. 

c) 14. 

d) 16. 

 

 

 

Questão 14 

Dado o conjunto C = {a, {b}, c}, observe as 

afirmações e marque o item CORRETO. 

I - a ∈ C. 

II - {b} ∈ C. 

III - c ⊂ C. 

IV - ∅ ⊂ C. 

 

a) Apenas a afirmação III é falsa. 

b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 

c) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras. 

d) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras. 

 

 

 

 

 

Questão 15 

O mapa abaixo tem de escala 
1

400 000
. A distância 

entre as cidades A e B é de 12 cm, logo a distância 

real entre essas duas cidades é: 

a) 30 km. 

b) 48 km. 

c) 24 km.  

d) 40 km. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: www.gigaconteudo.com 
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Questão 16 

Podemos dizer que internet é um conjunto de redes 

interligadas através de Backbones que é o termo 

principal utilizado para: 

 

a) Interpretar as páginas da web. 

b) Enviar mensagens instantâneas pelos sites. 

c) Solicitar informação em qualquer lugar do 

mundo por meio de sites. 

d) Identificar a rede principal pela qual os dados 

de todos os clientes da Internet passam. 

 

Questão 17 

De modo geral, o papel da barra de tarefas, no 

Windows 7, é dar acesso aos programas instalados 

no computador, permitindo alternar entre janelas 

abertas e abrir outras ou acessar rapidamente 

certas configurações do Windows. Ela se divide 

em três seções:  

 

a) O plano de fundo, os ícones e a barra de 

ferramentas. 

b) O painel de controle, os programas e o 

Windows Explorer. 

c) O Explorer, os jogos e os ícones (meu 

computador e lixeira). 

d) O botão e o menu Iniciar, a super barra e a 

área de notificação. 

 

Questão 18 

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 

10 que sincroniza seu celular com seu 

computador, bloqueando o PC automaticamente 

se seu celular ficar afastado dele. Para ativar essa 

opção, basta ir a: 

 

a) Opções gráficas > Teclas de Atalho > Ativar. 

b) Configurações > Contas > Opções de entrada. 

c) Notificações e ações > Ações Rápidas > Modo 

Tablet. 

d) Configurações > Armazenamento > Sensor de 

Armazenamento. 

 

Questão 19 

A configuração de uma arquitetura redundante 

garante apenas a disponibilidade dos dados de um 

sistema, mas não os protege contra os erros de 

manipulação dos usuários ou contra catástrofes 

como incêndios, inundações ou terremotos. Por 

isso, é necessário prever mecanismos de: 

a) Plug & play. b) Criptografia. 

c) Backup.  d) Reset. 

 

Questão 20 

“Esta opção sai do perfil do usuário que estava 

usando o computador, mas não finaliza nenhum 

programa”. Essa afirmativa refere-se a qual 

procedimento do Windows 7: 

 

a) Trocar usuário.  b) Bloquear. 

c) Desligar.   d) Fazer Logoff. 

 

 

 

Questão 21 

Algumas alterações sistêmicas, como a epilepsia, 

podem ter implicações durante o tratamento 

odontológico. Sobre os cuidados que o cirurgião-

dentista deve ter, com pacientes epilépticos, 

analise e julgue: 

 

I – Os antecedentes dos ataques devem ser 

pesquisados, pois, muitas vezes, evitando-se 

gatilhos de estresse, impede-se o desencadeamento 

de uma crise. Além disso, medicações 

tranquilizantes podem ser prescritas com esta 

finalidade. 

II – Sempre manter as vias aéreas desobstruídas, 

para tanto, pode-se lançar mão de abridores de 

boca, feitos de borracha, e, quando necessário, 

deve-se realizar ventilação com oxigênio. 

III – Deve-se procurar impedir a queda do 

paciente, pois, em grandes convulsões, o paciente 

pode apresentar atividade muscular excessiva, 

perda de consciência, rigidez muscular e apneia. 

 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas II e III estão corretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 22 

O cirurgião-dentista precisa realizar uma 

minuciosa anamnese e verificar os principais 

sinais vitais dos pacientes, principalmente, 

naqueles com algum comprometimento sistêmico, 

PROVA DE CONHECIMENTOS 
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como os cardiopatas. Em adultos, o pulso é 

considerado taquicardíaco quando: 

a) Superior a 60 batimentos por minuto. 

b) Superior a 70 batimentos por minuto. 

c) Superior a 90 batimentos por minuto. 

d) Superior a 50 batimentos por minuto. 

 

Questão 23 

Sobre as técnicas cirúrgicas para a realização de 

uma frenectomia labial, NÃO é correto afirmar: 

a) Na técnica da excisão simples, a eversão do 

lábio auxilia na identificação da anatomia do freio 

e na realização da excisão. 

b) Na técnica da zetaplasia duas incisões 

relaxantes, formando um “z”, precedem a divulsão 

dos retalhos, que são deslocados e rotacionados 

verticalmente, para que a incisão inicial seja 

fechada. 

c) Freios com inserções largas de suas bases 

devem ser tratados com a técnica de 

vestibuloplastia localizada. 

d) Na técnica de vestibuloplastia, a cicatrização 

da ferida cirúrgica ocorre por segunda intenção, e 

uma prótese ou guia podem ser utilizados para 

promover conforto ao paciente, nos primeiros dias 

de pós-operatório.  

 

Questão 24 

Dentre os exames complementares que devem ser 

solicitados pelo cirurgião–dentista, no pré-

operatório cirúrgico, tem grande importância 

aqueles que avaliam a coagulação do paciente. 

Qual a associação correta dos fatores a serem 

analisados neste exame? 

 

I - O tempo de protrombina – TP. 

II - O tempo de sangramento – TS. 

III – O tempo de tromboplastina parcial ativada – 

TTPA. 

 

X - Faz avaliação qualitativa da função 

plaquetária. 

Y - Faz avaliação da via extrínseca e comum da 

coagulação. 

Z - Faz avaliação da via intrínseca e comum da 

coagulação, possibilitando o monitoramento da 

anticoagulação com heparina. 

 

a) I – Y / II – X / III – Z.  

b) I – X / II – Y / III – Z. 

c) I – Z / II – X / III – Y. 

d) I – Y / II – Z / III –X. 

 

Questão 25 

Sobre a técnica anestésica infraorbitária, NÃO 

podemos afirmar: 

a) Anestesia toda a região anterior da maxila, 

toda a gengiva vestibular, a face interna da 

bochecha e do lábio superior, a asa do nariz e todos 

os tecidos moles da região infra – orbital. 

b) A agulha deve ser dirigida para a linha 

determinada pela distensão do lábio e da bochecha, 

com a gengiva inserida, no sentido mésio – distal, 

entre o primeiro e o segundo molar. 

c) Indicada para drenagem de abscessos dos 

dentes anteriores e nas cirurgias de lesões 

extensas, que ocupem toda a região. 

d) Pela técnica, 1,2 ml de solução deve ser 

injetada. 

 

Questão 26 

A ketamina é um agente farmacológico, que induz 

a um estado anestésico. Sobre suas características 

e efeitos, analise e julgue: 

 

I – O estado anestésico induzido, assemelha-se à 

catalepsia, aonde o paciente parece está acordado, 

mas não–comunicativo. 

II - Seu efeito clínico é resultante da dissociação 

entre o sistema límbido e a porção neocortical do 

tálamo, rompendo a capacidade cerebral de 

interpretar estímulos visuais, auditivos e 

dolorosos. 

III – É segura para a musculatura cardíaca, pois 

não apresenta efeitos sobre ela. 

 

a) V, F, F.   b) V, V, F.    c) F, V, F.   d) V, V, V. 

 

Questão 27 

Sobre a técnica cirúrgica para a remoção de um 

terceiro molar inferior, com impactação 

horizontal, analise e julgue: 

 

I - A impactação horizontal, geralmente, requer 

uma ostectomia menor que a impactação 

mesioangular. 

II – A coroa dos dentes é, geralmente, seccionada 

das raízes e removida com um elevador de Cryer. 
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III – As raízes são deslocadas, no alvéolo, para o 

local antes ocupado pela coroa e removidas, 

separadas ou não. 

 

a) Apenas II e III são verdadeiras. 

b) Apenas I e II são verdadeiras. 

c) Apenas III é verdadeira. 

d) Todas são verdadeiras. 

 

Questão 28 

O retalho tipo envelope: 

a) É indicado quando o dente se encontra 

profundamente impactado. 

b) Tende a reparar mais lentamente, quando 

comparado com o retalho triangular. 

c) Está, geralmente, associado a complicações, 

como as lesões na artéria bucal. 

d) É o mais indicado para a remoção de terceiros 

molares superiores. 

 

Questão 29 

A presença de tórus mandibulares impede a 

adequada adaptação das próteses inferiores e, 

muitas vezes, precisam ser removidos 

cirurgicamente. Sobre esta técnica cirúrgica, 

analise e julgue: 

 

I – A anestesia deve ser por bloqueio bilateral do 

nervo alveolar inferior e lingual, e infiltração local, 

para facilitar o deslocamento. 

II – Grandes tórus são divididos do osso 

mandibular adjacente, com uma broca de corte em 

fissura paralelamente ao eixo medial da 

mandíbula. Posteriormente, são fraturados com 

osteótomo e removidos. 

III – É imperativo que toda a protuberância óssea 

seja removida. 

  

a) Apenas I é verdadeira. 

b) Apenas I e II são verdadeiras. 

c) Apenas II e III são verdadeiras. 

d) Todas são verdadeiras. 

 

Questão 30 

São técnicas cirúrgicas indicadas para a remoção 

de hiperplasias fibrosas inflamatórias: 

 

I – Ablação, com laser de dióxido de carbono. 

II – Excisão regular envolvendo mucosa adjacente, 

com a divulsão dos tecidos moles ao redor e a sua 

reaproximação. 

III–Remoção do tecido hiperplásico 

supraperiosteal, com aproximação dos limites da 

mucosa e cicatrização por granulação. 

 

a) V, F, V. b) F, F, V.    c) V, V, V.   d) V, F, F. 

 

Questão 31 

A apicectomia, numa cirurgia parendodôntica, 

consiste no corte e/ou aplainamento do ápice 

radicular, com o intuito de eliminar deltas apicais, 

segmentos inacessíveis do canal e lacunas de 

reabsorção cementária. A inclinação do corte 

deverá ser a menor possível, sendo ideal o corte 

horizontal. Porém, em função de alguns acessos 

cirúrgicos, o bisel pode tornar-se necessário e, 

nestas situações, a profundidade da obturação 

retrógrada deve se estender até o nível mais 

coronário do bisel.  A apicectomia pode ser 

executada com brocas cilíndricas ou tronco-

cônicas, caso haja necessidade de bisel, tanto em 

alta-rotação como em baixa-rotação, com peça de 

mão, sob irrigação abundante de soro fisiológico 

estéril. Analise e julgue; 

 

a) Está falsa, pois o corte ideal é inclinado e não 

horizontal. 

b) Está falsa, pois a obturação retrograda não 

deve se estender até o nível mais coronário do 

bisel. 

c) Está falsa, pois o bisel deve ser feito apenas 

com brocas cilíndricas, em alta rotação. 

d) Está totalmente verdadeira. 

 

Questão 32 

O cisto ósseo traumático: 

a) Quando não regride espontaneamente, pode 

ser tratado por curetagem, injeção de sangue 

autógeno ou preenchimento com esponja de 

gelatinosa absorvível. 

b) É sintomático, na maioria dos casos. 

c) Possui alta recorrência. 

d) Apresenta, durante a exploração cirúrgica, um 

revestimento denso e compacto. 

 

Questão 33 

Sobre o tumor mixoma, analise e julgue: 

 



                       MUNICÍPIO DE RESENDE – RIO DE JANEIRO                        
 

8 
 
____________________________________________________________________________________ 

Instituto CONSULPAM Consultoria Público-Privada 

Tel: (85) 3224-9369/3239-4402 – Av. Evilásio Almeida Miranda, 280 – Edson Queiroz 

CEP: 60.834-486 – Fortaleza-CE. CNPJ: 08.381.236/0001-27 

 

I – Origina-se do ectomesêquima odontogênico. 

II – Acomete, com maior freqüência, adultos jovens 

na mandíbula. 

III– A recorrência acontece, muito provavelmente, 

pela remoção incompleta da lesão durante a 

curetagem. 

 

a) V, F, V.     b) V, V, V.    c) F, V, F.    d)V, V, F. 

 

Questão 34 

Sobre os tipos de danos aos tecidos moles, NÃO 

podemos afirmar: 

a) A contusão é causada por traumas fechados, que 

levam a formação de edema e hematoma nos tecidos 

subcutâneos. 

b) A abrasão é causada por forças de cisalhamento, 

que removem a camada superficial da pele. 

c) A lesão avulsiva é caracterizada pela perda de 

segmento de tecido mole. 

d) A laceração é causada por danos cortantes / 

perfurantes ao tecido mole, sempre com margens 

bem definidas. 

 

Questão 35 

A osteossíntese pode ser realizada com o auxílio de 

placas ósseas, classificadas como compressivas e 

não-compressivas. Sobre as placas de compressão, 

analise e julgue:  

 

I – Possuem habilidade de comprimir as margens do 

osso fraturado, ajudando a aproximá-las e 

proporcionando estabilidade adicional pelo aumento 

da conexão friccional entre elas; 

I – São mais seguras se aplicadas em fraturas com 

obliquidade mínima, e onde existe tecido ósseo sadio 

e sólido, em cada lado da fratura; 

III – Podem ser usadas nos casos de fratura, que 

requerem rigidez absoluta ou parcial. 

 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 36 

São condutas adequadas no tratamento de fraturas 

infectadas, com exceção de: 

 

a) Fazer cultura do ferimento, com coloração 

Gram, e para suscetibilidade a antibiótico. 

b) Irrigar com solução salina/ solução de 

iodopovidona/solução salina. 

c) Realizar debridamento extenso, além do tecido 

necrosado. 

d) Avaliar a realização de incisão e colocação de 

dreno, antes ou durante o reparo definitivo. 

 

Questão 37 

O carcinoma de lábio: 

a) Tem sua etiologia primária na exposição solar, e 

o lábio superior é o mais acometido.   

b) Pode ser tratado com ressecção cirúrgica, usando 

margens de 0,5 a 1 cm, e controle por criofratura.  

c) Não apresentam metástase para os linfonodos 

periparotídeos. 

d) Geralmente, a dissecção cervical é indicada. 

 

Questão 38 

Quanto as dosagens pediátricas dos antibióticos, 

usados na odontologia, analise e julgue: 

 

I – Amoxicilina – 25 mg/kg/dia, Via Oral, em 3 

doses. 

II – Clindamicina – 10 20 mg/kg/dia, Via Oral, 

Intramuscular ou Intravenoso, 3-4 doses. 

III – Metronidazol – 50 mg/kg/dia, Via Oral. 

 

a) F, V, F.   b) V, F, V.  c) V, V, V.   d) V, V, F. 

 

Questão 39 

O antiviral aciclovir age nas infecções virais: 

 

I – Herpes simples.      II – Varicela Zoster. 

III – Vírus Epstein Barr.   IV – Citomagalovírus. 

 

Marque a opção que contém as assertivas 

CORRTEAS: 

a) Apenas em I, II e III.     b) Apenas em I, III e IV. 

c) Apenas em I e III.       d) Todas. 

 

Questão 40 

Qual das recomendações abaixo é considerada 

adequada para pacientes no pós-operatório de uma 

exodontia? 

a) Não sugar líquido por canudo, pois essa ação cria 

uma pressão negativa, deslocando o coágulo. 

b) Morder um tampão de gaze, logo após a 

exodontia, por no mínimo uma hora. 

c) Evitar conversar, por no mínimo, 12 horas. 

d) Evitar exercícios físicos por 2 semanas. 

 

Questão 41 

Sobre a intervenção cirúrgica em pacientes com 

traumatismos buco-maxilo- faciais, analise e julgue: 
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I - Sempre que necessário, deve-se lançar mão de 

recursos diagnósticos complementares ao exame 

clínico, tal como a tomografia computadorizada, que 

é, principalmente, usada em casos de fraturas 

complexas e fraturas do terço médio da face. Outros 

exames, também, podem ser úteis, como: a 

ressonância nuclear magnética, a ecografia, estudos 

de laboratório e ultrassonografia. 

II – A abordagem cirúrgica aos traumatismos buco-

maxilo-faciais, pelo cirurgião buco-maxilo-facial e 

sua equipe, deve ocorrer, concomitantemente, com a 

intervenção de outras equipes médicas, quando se 

tratarem de traumatismos que tragam risco de vida 

ao paciente, como, por exemplo, quando as lesões 

decorrentes dos traumas buco-maxilo- faciais 

estiverem associadas à obstrução das vias aéreas ou 

a sangramentos importantes.  

III - A abordagem cirúrgica aos traumatismos buco-

maxilo-faciais, pelo cirurgião buco-maxilo-facial e 

sua equipe, pode ocorrer posteriormente à 

intervenção das equipes médicas, caso o trauma 

buco-maxilo-facial, em questão, não traga risco de 

vida ao paciente. Porém, nesses casos, a reparação 

final da lesão traumática ficará comprometida. 

 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I está correta. 

c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 42 

Sobre o descolamento de um retalho mucoperióstico 

triangular, durante uma cirurgia odontológica, NÃO 

se pode afirmar: 

a) A dissecção do retalho deve ser realizada com 

movimentos de empurrões no sentido posterior e 

apical. 

b) Após iniciar o descolamento, a parte mais fina do 

destaca periósteo no 9, é inserida na parte mediana 

do retalho. 

c) O descolamento inicial é feito com a parte 

cortante do destaca periósteo no 9, somente na 

primeira papila. 

d) Depois que o retalho for descolado na extensão 

desejada, o destaca periósteo pode ser usado como 

afastador para manter o retalho na posição adequada 

de descolamento. 

  

Questão 43 

A prevenção da perda excessiva de sangue durante 

as cirurgias odontológicas é importante para 

preservar a capacidade do paciente de carrear 

oxigênio. Dentre os vários problemas causados pelo 

sangramento excessivo, está a formação do 

hematoma. Sobre as consequências do hematoma 

para a ferida cirúrgica, não podemos afirmar: 

a) Aplicação de pressão sobre a ferida cirúrgica. 

b) Aumento da tensão sobre as bordas da ferida 

cirúrgica. 

c) Aumento da vascularidade na ferida cirúrgica. 

d) Atua como meio de cultura para a ferida cirúrgica. 

 

Questão 44 

A cefalexina é um antibiótico muito usado na 

odontologia. Sobre as características desta 

medicação, quando indicada para tratamento de 

infecções orais em crianças, pode-se afirmar que: 

a) Seu espectro de ação é maior do que o das 

penicilinas. 

b) É indicada para infecções graves causadas por 

bactérias Gram (-). 

c) Sua dose deve ser calculada pelo limite máximo 

de 50mg/Kg/dia. 

d) Possui pouco efeito sobre as bactérias Gram (+) 

produtoras de beta-lactamase. 

 

Questão 45 

Quanto aos procedimentos cirúrgicos, que podem ser 

preconizados no tratamento do ceratocisto 

odontogênico, julgue: 

 

I – São tratados de maneira semelhante aos outros 

cistos odontogênicos, isto é, por enucleação ou 

curetagem. 

II – Alguns tratamentos podem ser adotados, com o 

intuito de reduzir a frequência de recorrência do 

ceratocisto como, por exemplo, a cauterização com 

agentes químicos após a enucleação do ceratocisto, 

ou a osteotomia periférica com broca de osso. 

III – Nos casos em que, o ceratocisto mostra-se 

localmente agressivo, não se pode trata-lo sem 

ressecção local e enxerto ósseo. 

 

a) V, F, F.    b) F, V, F.     c) V, V, V.   d)F, V, V. 

 

Questão 46 

A preparação da cavidade bucal para receber peças 

protéticas dentárias, algumas vezes, exige que 

procedimentos cirúrgicos sejam realizados. Um 

exemplo muito comum de cirurgia pré- protética é a 

alveoloplastia estabilizadora. Sobre este tipo de 

cirurgia, NÃO podemos afirmar: 
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a) Preferencialmente, a sutura, neste tipo de cirurgia, 

deve ser realizada com fio de seda 4.0, em ponto 

contínuo. 

b) Somente após a exposição da tábua óssea 

alveolar, através da divulsão da mucosa gengival, é 

que se pode determinar a amplitude da osteotomia 

que poderá ser realizada na cirurgia. 

c) Obtida uma superfície regular, com o contorno 

em “U”, as esquírolas ósseas devem ser removidas, 

por curetagem e/ou por irrigação com soro 

fisiológico.   

d) Somente após a determinação da amplitude da 

osteotomia é que se pode determinar quais os 

instrumentos mais apropriados para serem usados, 

em cada caso, se o cinzel, o osteótomo, a pinça goiva 

ou os instrumentos rotatórios..., que antecedem, 

sempre, ao uso obrigatório da lima para osso. 

 

Questão 47 

Uma das etapas mais importantes da cirurgia 

parendodôntica é a apicectomia, que consiste no 

corte e/ou aplainamento do ápice radicular, com o 

intuito de eliminar deltas apicais, segmentos 

inacessíveis do canal e lacunas de reabsorção 

cementária. Sobre a técnica correta da apicectomia, 

analise e julgue: 

 

I – Deve-se diminuir a altura da ressecção apical, 

para que haja uma melhor identificação da presença 

de istmos, nos dentes molares e pré-molares, e, 

consequentemente, um vedamento mais adequado 

desta região. 

II – A inclinação do corte deverá ser a menor 

possível, sendo ideal o corte horizontal. Porém, em 

função de alguns acessos cirúrgicos, o bisel pode 

tornar-se necessário e, nestas situações, a 

profundidade da obturação retrógrada deve se 

estender até o nível mais coronário do bisel. 

III - A apicectomia pode ser executada com brocas 

cilíndricas ou tronco-cônicas, caso haja necessidade 

de bisel, tanto em alta-rotação como em baixa-

rotação com peça de mão, sob irrigação abundante 

de soro fisiológico estéril.  

 

a) Apenas I e III estão corretas. 

b) Apenas III está correta. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

Questão 48 

Em um caso de exodontias múltiplas, aonde todos os 

dentes dos quadrantes esquerdos, maxilar e 

mandibular, forem ser extraídos, recomenda-se a 

seguinte sequência de exodontias: 

 

1 –Dentes maxilares anteriores, exceto o canino. 

2- Dentes maxilares posteriores, exceto o primeiro 

molar. 

3 – Primeiro molar maxilar. 

4- Canino maxilar. 

5 – Dentes anteriores inferiores, exceto canino. 

6 - Dentes posteriores inferiores, exceto o primeiro 

molar. 

7 – Canino inferior. 

8 – Primeiro molar inferior. 

 

a) 1 – 2 – 4 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8. 

b) 6 – 5 – 8 – 7 – 2 – 1 – 3 – 4. 

c) 5 – 6 – 7 – 8 – 1 – 2 – 4 – 3. 

d) 2 – 1 – 3 – 4 – 6 – 5 – 8 – 7. 

 

Questão 49 

Durante a exodontia de um dente superior: 

a) O paciente deve ser posicionado de forma que, 

com a boca aberta, o plano oclusal de seus dentes 

superiores forme, um ângulo próximo de 20º, com o 

solo. 

b) O paciente deve ser posicionado de forma que, 

com a boca aberta, o plano oclusal de seus dentes 

superiores forme, um ângulo próximo de 45º, com o 

solo. 

c) O paciente deve ser posicionado de forma que, 

com a boca aberta, o plano oclusal de seus dentes 

superiores permaneça em paralelismo com o solo. 

d) O paciente deve ser posicionado de forma que, 

com a boca aberta, o plano oclusal de seus dentes 

superiores forme, um ângulo próximo de 60º, com o 

solo. 

 

Questão 50 

Uma das complicações que podem surgir após uma 

exodontia é o trismo mandibular. São meios de 

tratamento, que podem ser usados, para o trismo: 

 

I – Antibioticoterapia. 

II - Prescrição de compressas frias. 

III - Bochecho com solução fria. 

IV – Prescrição de analgésicos / relaxantes 

musculares. 

 

a) Apenas II, III e IV estão corretas. 

b) Apenas IV está correta. 

c) Apenas I e IV estão corretas. 

d) Todas estão corretas.  


