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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 Leia o texto abaixo para responder às questões 

de 1 a 7. 
 

Guerra de narrativas (adaptado) 
  

 Quando o sol parte e ficamos entretidos ao 
redor da fogueira ou de frente à telinha, passamos a 
uma dimensão em que é tênue a fronteira entre o real 
e o imaginário, o território dos mitos, as sutis 
engrenagens do nosso modelo social. Esse ritual 
repete-se há pelo menos 50 mil anos. E, como é da 
natureza do que é fundamental, histórias são simples. 
Todas têm começo, meio e fim; personagens e 
protagonistas; um cenário e um tempo. E mais: toda 
trama possui um narrador, alguém que escolhe que 
causo contar, onde o enredo começa e onde termina, o 
que entra e o que sai. Esse narrador nem sempre é 
visível, não há como apontar o autor de um mito ou do 
que entendemos como senso comum. 
 Repetimos a balela do descobrimento da 
América sem pensar que aqui já viviam pessoas antes 
da invasão europeia. Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias determinam e 
influenciam o comportamento social. Se repetimos a 
narrativa de opressão, perpetuamos sua essência. 
 A habilidade narrativa determina quem tem voz. 
A tensão entre grupos em disputa pela narrativa é tão 
velha quanto a linguagem. Religiões e impérios sempre 
espalharam suas falas e disputaram a atenção. 
Identificar essas narrativas e a quem servem é o 
caminho para delimitar quem nos fala e inferir o que nos 
isola ou ajuda a colaborar. 
 Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de valores e é 
perpassado pelos julgamentos e assunções que vêm 
com a cultura do grupo. Mesmo que não tenha 
mensagem específica, o contador de histórias sempre 
parte de sua visão de mundo.  

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/ 

 
1) Assinale a alternativa correta, de acordo com o 

texto. 
 
a) No primeiro período do texto, o autor cria, por 

meio do paralelismo, uma associação entre a 
época em que sentávamos ao redor das 
fogueiras para tratar daquilo que é real e a 
época em que sentamos em frente à televisão 
para viver o imaginário. 

b) A simplicidade das narrativas contrapõe-se 
àquilo que há de fundamental nas histórias, 
uma vez que nem sempre o narrador é fácil de 
ser identificado no texto. 

c) A influência da linguagem e das narrativas é 
preponderante para a libertação ou 
perpetuação da opressão. 

d) A neutralidade da narrativa só é possível 
quando o cuidado com os valores adotados 
pelo grupo do qual faz parte revelam sua 
própria visão de mundo. 

2) De acordo com o sentido do texto, leia as 
afirmativas abaixo. 
I. O narrador do senso comum é a voz que 

personifica o narrador invisível, cujo interesse 
narrativo é desmotivado de intenções políticas 
e econômicas, já que assim como o narrador 
mítico ele não se mostra visível. 

II. A ideia de que a América foi descoberta pelos 
europeus faz parte de uma narrativa 
eurocêntrica que desconsidera os nativos do 
continente americano como sujeitos que já 
haviam descoberto esse espaço geográfico. 

III. A disputa pela narrativa pode ser considerada 
uma guerra ideológica, que movimenta 
interesses políticos há milhares de anos. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 
 

3) Assinale a alternativa que apresenta, correta e 
respectivamente, os sinônimos das expressões 
destacadas nos trechos “Se repetimos a narrativa 
de opressão, perpetuamos sua essência.” e “para 
delimitar quem nos fala e inferir o que nos isola ou 
ajuda a colaborar”. 
a) imortalizamos / machucar. 
b) criamos / aprendemos.  
c) eternizamos / deduzir. 
d) calculamos / depreender. 
 

4) De acordo com a morfologia, assinale a 
alternativa que indica, correta e 
respectivamente, a classe de palavras dos 
termos destacados no trecho a seguir “A 
habilidade narrativa determina quem tem voz”. 
a) substantivo / pronome pessoal / substantivo. 
b) adjetivo / pronome relativo / substantivo. 
c) substantivo / pronome interrogativo / adjetivo. 
d) adjetivo / pronome pessoal / adjetivo. 
 

5) Em relação à sintaxe da Língua Portuguesa 
avalie as afirmativas abaixo atribuindo-lhes 
valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) No trecho “Quando o sol parte e ficamos 

entretidos ao redor da fogueira”, a oração 
destacada é classificada como Subordinada 
Adverbial Temporal. 

(  ) No trecho “Se o uso da linguagem amplifica 
a capacidade de colaboração, histórias 
determinam e influenciam o comportamento 
social.”, a oração destacada é classificada 
como Subordinada Adverbial Concessiva. 

(  ) No trecho “A habilidade narrativa determina quem 
tem voz.”, a oração destacada é classificada como 
Subordinada Adjetiva Restritiva. 

(  ) No trecho “Não existe narrador isento”, o verbo é 
impessoal, por isso nessa oração não há sujeito. 

(  ) No trecho “Mesmo que não tenha mensagem 
específica, o contador de histórias sempre parte de 
sua visão de mundo.”, a oração destacada é 
classificada como Subordinada Adverbial Condicional. 

 Assinale a alternativa correta. 
a) V, F, F, F, F.  c)  V, V, F, F, V. 
b) F, V, V, V, F.  d)  V, F, V, V, F. 

https://vidasimples.co/conviver/guerra-de-narrativas/
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6) Em relação às regras de acentuação gráfica da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 
a) O verbo “ter” é acentuado, no trecho “Todas 

têm começo”, para concordar com o sujeito que 
está na terceira pessoa do plural.  

b) No trecho “alguém que escolhe que causo 
contar”, a palavra acentuada em destaque 
recebe acento, pois é uma palavra oxítona 
terminada em “em”. 

c) A palavra “já” é acentuada no trecho “aqui já 
viviam”, pois é um monossílabo tônico 
terminado em “a”. 

d) No trecho “Religiões e impérios sempre 
espalharam”, a palavra “impérios” é acentuada 
pois é uma paroxítona terminada em “os”. 

 
7) De acordo com as regras de Concordância Verbal 

e Nominal, assinale a alternativa que reescreve 
corretamente o trecho extraído do texto. 
 

 “Não existe narrador isento. Por mais 
cuidadoso que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelos julgamentos e assunções 
que vêm com a cultura do grupo.” 

 
a) Não há narradores isentos. Por mais 

cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

b) Não existe narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que seja, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelos 
julgamentos e assunções que vêm com as 
culturas do grupo. 

c) Não existem narradores isentos. Por mais 
cuidadosos que sejam, cada um carrega seu 
conjunto de valores e são perpassados pelo 
julgamento que vem com as culturas do grupo.  

d) Não existe narrador isento. Por mais cuidadoso 
que seja, cada um carrega seu conjunto de 
valores e é perpassado pelo julgamento que 
vêm com a cultura do grupo. 

 
8) Assinale a alternativa que apresenta o uso 

correto do acento grave, indicador de crase. 
a) Todos somos sujeitos à chuvas e trovoadas. 
b) Eu posso te visitar após às 15h.  
c) Devemos à essa professora o nosso sucesso. 
d) Falei à senhora a mais pura verdade. 
 

9) Em relação às regras de regência verbal e 
nominal, assinale a alternativa incorreta. 
a) A família toda assistiu às partidas na TV. 
b) Os síndicos julgaram o caso do condômino 

irresponsável ontem. 
c) Aspiravam à poluição todos os dias na cidade. 
d) Os professores deram razão aos alunos. 
 

10) Em relação às regras de colocação pronominal, 
segundo a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
a) Elas tinham avisado-me sobre as faltas excessivas. 
b) Se apresentaram muito bem no recital as suas filhas. 
c) Hoje nos preocupamos muito mais com as 

expressões que usamos. 
d) Os alunos que mantiveram-se em silêncio 

durante a aula aprenderam. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11) Uma pessoa pretende assentar uma fileira 
ladrilhos idênticos, mas deseja colocá-los de 
acordo com um padrão fixo de rotações 
sequenciais para variar o padrão básico/ 
imagem formada com a simples colocação 
deles na mesma direção. Abaixo, a esquerda, 
está a peça do ladrilho e, a direita, as três 
primeiras peças assentadas. 
 

      
 

 Assinale a alternativa que indica a imagem do 
quarto ladrilhos colocado à direita que 
corresponde ao padrão que estava sendo 
adotado nas três peças colocadas 
anteriormente. 
 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

 
12) A figura abaixo representa o diagrama de Venn 

para os conjuntos A, B, C e D.  

 
 Assinale a alternativa que representa a região 

acinzentada. 

a) ( A ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ D) ⋃ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

b) ( A ⋃ C ) ⋂ (A ⋃ D) ⋂ (B ⋂ C)  - (C ⋂ D) 

c) ( A ⋂ B ⋂ C ⋂ D ) - (C ⋃ D)  

d) ( B ⋂ C ) ⋃ (A ⋂ C ⋂ D) - (C ⋃ D) 
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13) Um dos mecanismos para quebrar 
criptografias simples de substituição de 
caracteres é verificar a frequência das letras e 
a coerência de palavras em determinado 
idioma. O diagrama abaixo apresenta a 
frequência aproximada das letras nas palavras 
da língua portuguesa. 
 

 
 

 Com base neste diagrama e nas palavras do 
vocabulário da língua portuguesa é possível 
decifrar a frase criptografada. 
 

Z NVMGV JFV HV ZYIV Z FNZ MLEZ RWVRZ 
QZNZRH ELOGZIZ ZL HVF GZNZMSL 

LIRTRMZO 
 

 A frequência de cada caracter dessa frase está 
indicada na seguinte tabela. 
 

letra frequência letra frequência letra frequência 

Z 14 F 3 J 1 

V 7 G 3 Q 1 

L 5 H 3 S 1 

R 5 I 3 T 1 

M 4 E 2 W 1 

N 4 O 2 Y 1 

 
 Com base nestas informações e sabendo que 

todas as palavras são da Língua Portuguesa, 
os espaços não foram substituídos e que 
acentos e maiúsculas foram ignorados, analise 
as afirmativas abaixo: 
 
I. A letra “Z” no texto criptografado é a mais 

frequente e corresponde a letra “A” na frase 
original, compatível com a frequência na 
Língua Portuguesa. 

 
II. A letra “V” no texto criptografado corresponde a 

letra “E” texto original. 
 
III. A palavra criptografada “ZYIV” correspondem a 

palavras “AZUL”.  
 
 Estão corretas as afirmativas:  

a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) I, II e III 

14) O trecho abaixo é do soneto XLIV, de Pablo 
Neruda, retirado de uma tradução para o 
Português popular na rede de computadores. 
 
(...) 
Amo-te para começar a amar-te, 
para recomeçar o infinito 
e para não deixar de amar-te nunca: 
por isso não te amo ainda. 
(...) 
 

 Neste trecho vemos um conflito que inspira o 
poeta, que pode ser trocado pela proposição 
composta: “Se começa, então termina”. A 
partir dela considere as afirmações derivadas 
abaixo.  
 
I. Se não termina, então não começa. 
II. Não começa ou termina. 
III. Começa e não termina. 
 

 Com respeito à lógica proposicional assinale a 
alternativa que caracteriza cada afirmativa com 
respeito à proposição original 
a) I - negação; II - negação; III - equivalência 
b) I - equivalência; II - equivalência; III - negação 
c) I - negação; II - equivalência; III - negação 
d) I - negação; II - negação; III - negação 
 

15) O estudo formal de proposições em termos da 
lógica proposicional é realizado em termos de 
tabelas-verdade. 
 

 “As tabelas-verdade derivam do trabalho de 
Gottlob Frege, Charles Peirce e outros nomes da 
década de 1880, e tomaram a forma atual em 1922 
através dos trabalhos de Emil Post e Ludwig 
Wittgenstein. A publicação do Tractatus Logico-
Philosophicus, de Wittgenstein, utilizava as mesmas 
para classificar funções veritativas em uma série. A 
vasta influência de seu trabalho levou, então, à difusão 
do uso de tabelas-verdade.” Fonte: wikipedia, “Tabela-
verdade”. 

 
 Em uma tabela-verdade cada proposição 

simples individual é organizada em uma coluna 
e recebe valor verdadeiro (V) ou falso (F) a cada 
linha. Em uma última coluna se elenca o 
resultado lógico vindo da regra lógica definida 
pelos conectivos, para cada uma das linhas.  
Considere uma proposição composta por 
proposições simples:  
 

 “Se João mora aqui, então ele é rico, e, se ele 
é rico, então tem mais de um carro, e, se ele tem mais 
de um carro, então ele tem carros com placas 
diferentes, e não depende da regra de rodízios de carro 
do município.” 

 
 Assinale a alternativa que indica o número de 

linhas de uma tabela-verdade que contenha a 
avaliação desta proposição composta. 
a)   8 
b) 16 
c) 32 
d) 64 
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16) No mundo contemporâneo com as mídias 
sociais notícias falsas e falácias surgidas em 
debates se tornaram muito presentes. 
Particularmente, a falácia nomeada por 
“Argumentum ad hominem” que é estruturada 
“quando alguém procura negar uma 
proposição com uma crítica ao seu autor e não 
ao seu conteúdo”. 

 Considere as proposições abaixo adaptadas 
de discursos encontrados na rede de 
computadores. 
 
I. “Nosso País tem um déficit educacional 

reconhecido. Pessoas com aprendizado formal 
deficitário acreditam muito naquilo que 
recebem pelo aplicativo. Então há preocupante 
deficiência na checagem de notícias.” 

II. “O filósofo liberal X disse discordar desta 
opinião. Este filósofo já deu entrevista à revista 
comunista, então sua opinião não é confiável.” 

III. “Quem nunca fumou não pode tentar interferir 
nas discussões e políticas públicas sobre 
tabagismo”. 

 
 Assinale a alternativa em que são identificadas 

falácias de Argumentum ad hominem. 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) II e III apenas 
 

17) O número 1/3 (um terço) em representação 
decimal assume a forma: 0,33333… com uma 
infinidade de casas decimais seguintes 
(repetitivas) com o algarismo 3. Considere o 
seguinte procedimento para descobrir o par de 
números que forma uma dízima periódica 
baseado em uma sequência de operações 
aritméticas rudimentares e no encadeamento 
lógico sequencial: 
 

 
 

 Baseado neste procedimento, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
 
(  ) 0,999999… = 1 
(  ) 0,1 + 0,01 + 0,001 + … = 1/9 
(  ) Um número que não exibe repetição como: 

0,123456789101112131415… (onde se 
encadeiam os inteiros crescentes ao longo de 
suas casas decimais) pode ter a fração 
determinada da mesma maneira. 

 
 Assinale a alternativa que avalia corretamente 

as afirmações acima em termos da mesma 
lógica apresentada no procedimento. 
a) F, F, F 
b) F, V, V 
c) V, V, F 
d) F, V, F 

18) Uma pessoa procura por um argumento 
dedutivo a partir de duas premissas listadas 
abaixo. 
 
Premissa 1: Toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
Premissa 2: Não se consegue medir o amor com 
um dispositivo.   
 

 A pessoa estabelece, então, duas proposições 
na forma de conclusões possíveis. 
 
Conclusão 1: O amor não é uma quantidade física. 
Conclusão 2: Nem toda quantidade física pode ser 
medida por algum dispositivo. 
 

 Partindo do princípio da lógica dedutiva, 
assinale a alternativa correta. 
a) ambas conclusões são deduções válidas 
b) apenas a conclusão 1 é uma dedução válida 
c) apenas a conclusão 2 é uma dedução válida 
d) nenhuma das conclusões é uma dedução válida 
 

19) Em uma rede social dois amigos, Fernando e 
Roberto, analisam sua rede de amigos. 
Fernando tem 2120 amigos, enquanto Roberto 
tem 580 amigos. A rede completa de amigos de 
um, de outro ou ambos tem 2550 pessoas. 
Considere dois cenários: 
 
C1: dado que a pessoa é amiga de Roberto, qual 
a chance dela ser amiga também de Fernando? 
C2: dado que a pessoa é amiga de Fernando, qual 
a chance dela ser amiga também de Roberto? 
 

 Assinale a alternativa que melhor aproxima o 
valor da resposta de cada pergunta elencada 
nos cenários acima. 
a) C1 = 26% e C2 = 7% 
b) C1 = 6% e C2 = 6% 
c) C1 = 23% e C2 = 83% 
d) C1 = 9% e C2 = 9% 
 

20) Sejam duas proposições lógicas simples: A e 
B, e a representação simbólica para a negação 
e os conectivos lógicos abaixo listadas: 
 

~A negação de A 

A ∧ B A e B 

A ∨ B A ou B 

A → B se A, então B 

A ↔ B A se, e somente se, B 
 

 Considere as proposições enumeradas: 
 
I. A ∧ ~A 

II. (A ∧ B) ∨ ~ (A ∧ B) 
III. (A → B) ↔ (~ B → ~A) 
 

 Uma tautologia é uma proposição lógica que pode 
apenas assumir valores-verdade verdadeiros (V), 
uma antinomia é a negação de uma tautologia, e, 
portanto, é uma proposição composta em que resulta 
apenas em valores lógicos falsos (F). Assinale a 
alternativa que corretamente classifica as 
proposições completas enumeradas nesses termos. 
a) I - Antinomia; II - Tautologia; III - Tautologia 
b) I - Tautologia; II - Antinomia; III - Tautologia 
c) I - Tautologia; II - Tautologia; III - Antinomia 
d) I - Tautologia; II - Tautologia; III – Tautologia 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) O sistema de classificação das osteomielites 

dos maxilares tem a função de facilitar o 
agrupamento segundo o tipo e severidade das 
diferentes formas deste tipo de infecção. Uma 
das subdivisões é a classificação como forma 
aguda ou crônica, baseada na presença da 
doença por um tempo determinado de duração. 
Sobre isto, assinale a alternativa correta.  
a) A duração de infecção óssea por mais de 30 

dias já a classifica como forma crônica 
b) A duração de infecção óssea por mais de 90 

dias já a classifica como forma crônica 
c) A duração de infecção óssea por mais de 180 

dias já a classifica como forma crônica 
d) A duração de infecção óssea por mais de 360 

dias já a classifica como forma crônica 
 

22) O sistema de classificação do paciente de risco 
perioperatório da Sociedade Americana de 
Anestesiologia (ASA) serve para ajudar a 
identificar fatores de risco que podem 
modificar os planos de tratamento e deve ser 
sempre usada, mesmo para procedimentos 
sob anestesia local. Sobre este assunto, 
assinale a alternativa correta.  
a) ASA IV – paciente com doenças sistêmicas 

moderadas 
b) ASA VI – paciente moribundo que não se 

espera que sobreviva sem cirurgia 
c) ASA III – paciente com doenças sistêmicas 

severas 
d) ASA I – paciente com morte encefálica e 

possível doador de órgãos 
 

23) Um método de se classificar os terceiros 
molares inferiores inclusos é usar o sistema de 
Pell e Gregory (1933), que relaciona estes 
dentes com o plano oclusal e com a borda 
anterior do ramo mandibular. Leia as 
associações abaixo e assinale a alternativa 
incorreta.  
a) Classe 3 – dente totalmente dentro do ramo 

mandibular 
b) Classe A – dente totalmente fora do corpo 

mandibular  
c) Classe 1 – dente totalmente fora do ramo 

mandibular 
d) Classe C – dente totalmente dentro do corpo 

mandibular 

24) Nas infecções odontogênicas, a progressão da 
flora infectante, de aeróbia para anaeróbia, 
parece estar correlacionada com o tipo de 
alteração que pode ser encontrada na região 
infectada, com dois estágios clínicos bastante 
discerníveis. Na tabela abaixo, analise os 
dados fornecidos e ausentes. 
 

Característica Celulite Abscesso 

Duração 1-5 dias 4-10 dias 

Dor, bordas I  

Tamanho II  

Coloração Vermelha Centro brilhante 

Consistência III  

Progressão Rápida Lenta 

Exsudato purulento Ausente Presente 

Bactéria Mista Anaeróbia 

Severidade Maior Menor 
 

 Com relação à Celulite, assinale a alternativa 
correta.  
a) I-Difusa; II-Pequena; III-Endurecida 
b) I-Localizada; II-Pequena; III-Flutuante  
c) I-Difusa; II-Grande; III-Endurecida 
d) I-Localizada; II-Grande; III-Flutuante 

 
25) O Código de Ética Odontológica regula os 

direitos e deveres do cirurgião-dentista, 
profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas 
jurídicas que exerçam atividades na área da 
Odontologia, em âmbito público e/ou privado, 
com a obrigação de inscrição nos Conselhos de 
Odontologia, segundo suas atribuições 
específicas. Com relação aos direitos do(a) 
cirurgião(ã)-dentista concernente ao prontuário 
odontológico, assinale a alternativa incorreta.  
a) Efetuar quebra do sigilo do prontuário odontológico 

devido a notificação compulsória de doença 
b) Efetuar quebra do sigilo do prontuário odontológico 

para fins de mídias sociais 
c) Efetuar quebra do sigilo do prontuário odontológico 

para fins didático-acadêmicos 
d) Efetuar quebra do sigilo do prontuário odontológico 

para fins de defesa de interesse legítimo 
 
26) As lesões epiteliais benignas possuem maior 

chance de cancerização que o tecido normal, 
motivo de também serem denominadas lesões 
pré-malignas ou pré-câncer. Levando-se em conta 
o tema abordado, analise as afirmativas abaixo.  
I. O papiloma escamoso é um nódulo exofítico mole, 

indolor e geralmente pedunculado, com numerosas 
projeções superficiais semelhantes a dedos. 

II. Condilomas orais são tratados por medicação 
antirretroviral devido a infecção do papilomavírus 
humano (HPV).  

III. As efélides são máculas hiperpigmentadas 
pequenas e múltiplas da pele produzida pela 
deposição de melanina. 

Assinale a alternativa correta.  
a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 
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27) A Lei 8.080/90 instituiu o Sistema Único de 
Saúde (SUS), constituído pelo conjunto de 
ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da administração 
direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
poder público. Dentre os princípios 
organizativos e doutrinários abaixo, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) Igualdade 
b) Regionalização e hierarquização 
c) Participação da comunidade 
d) Descentralização político-administrativa com 

direção única em cada esfera de governo 
 

28) A osteopetrose é um grupo de doenças 
esqueléticas hereditárias caracterizada por 
significativo aumento na densidade óssea. Em 
relação à osteopetrose, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) O prognóstico da osteopetrose do adulto é 

bom, devido à gravidade leve da doença, ao 
passo que a osteopetrose infantil sem terapia é 
tipicamente ruim, com maior mortalidade na 
primeira década de vida. 

(  ) Osteomielite mandibular, com múltiplas fístulas 
na face é padrão comum na forma infantil. 

(  ) A erupção dental não é afetada na 
osteopetrose infantil, mas apresenta-se 
retardada na forma adulta da doença. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.  
a) V, V, V 
b) F, V, V 
c) V, F, F 
d) V, V, F 

 
29) Assinale a alternativa que apresenta uma 

neoplasia benigna com estrutura microscópica 
frouxa e gelatinosa, com células redondas e 
fusiformes em arranjo estrelado em estroma 
com poucas fibras colágenas. 
a) Tumor odontogênico adenomatóide 
b) Fibroma ameloblástico 
c) Mixoma odontogênico 
d) Cementoblastoma benigno 
 

30) A base da língua muito grande dificulta a 
laringoscopia e intubação na anestesia geral. A 
avaliação do grau de dificuldade é feita com o 
paciente sentado e a boca amplamente aberta, 
observando-se a orofaringe. Segundo a 
classificação do grau de obstrução de 
Mallampati, assinale a alternativa correta. 
a) Na classe III apenas o palato mole é visível 
b) Na classe II úvula, pilares das fauces e palato 

mole são visíveis 
c) Na classe I apenas a língua é visível 
d) Na classe IV apenas pilares das fauces é visível 

31) O exame neurológico do politraumatizado 
revela importantes achados que podem 
modificar o plano de tratamento. A escala de 
coma de Glasgow classifica o estado 
neurológico do doente baseado em três 
avaliações. Segundo a escala de Glasgow, 
assinale a alternativa correta. 
a) Abertura ocular, resposta motora e resposta 

sensitiva 
b) Abertura ocular, resposta motora e resposta 

verbal 
c) Resposta ocular, eletroencefalograma e 

resposta sensitiva 
d) Eletroencefalograma, resposta motora e 

resposta verbal 
 

32) A microssomia hemifacial é uma malformação 
craniofacial do primeiro e segundo arcos 
branquiais que determinam hipoplasia, 
geralmente unilateral, da órbita, maxila, 
mandíbula, orelha, crânio, nervos e tecidos 
molas da face. Segundo a classificação de 
Pruzansky, assinale a alternativa incorreta. 
a) Tipo I caracteriza alteração leve, com 

hipoplasia menor em músculos mastigatórios, 
fossa glenóide e côndilo/ramo mandibular 

b) Tipo III caracteriza ausência completa do 
côndilo/ramo mandibular 

c) Tipo IIA caracteriza hipoplasia moderada, com 
a cabeça da mandíbula localizada na fossa 
glenóide também hipoplásica, mas ainda 
funcional 

d) Tipo IIB caracteriza hipoplasia severa de casos 
bilaterais 

 
33) Uma placa miorrelaxante (dispositivo 

interoclusal) é uma das terapias não invasivas 
possíveis de indicação em alguns desarranjos 
da articulação temporomandibular. Ela 
estabiliza a articulação, relaxa a musculatura e 
protege os dentes de traumas. Sobre as 
caraterísticas de uma placa miorrelaxante, 
assinale a alternativa correta. 
a) Fabricada em silicone ou acetato 
b) Uso concomitante em ambos os arcos maxilares 
c) Uso durante o período das refeições 
d) Ajuste até oclusão central ser alcançada  
 

34) As infecções odontogênicas podem 
disseminar para os espaços fasciais da cabeça 
e pescoço. Estes espaços são virtuais e 
intercomunicantes, motivo do aumento da 
severidade de uma infecção quando afeta 
múltiplos espaços fasciais. Quanto aos 
espaços fasciais vizinhos ao espaço bucal, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Espaço infraorbital 
b) Espaço sublingual  
c) Espaço pterigomandibular 
d) Espaço infratemporal  

https://www.portaleducacao.com.br/cursos/psicologia-2/curso-livre/enfermagem/sistema-unico-de-saude/874
https://www.portaleducacao.com.br/cursos/psicologia-2/curso-livre/enfermagem/sistema-unico-de-saude/874
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35) A Sífilis é uma doença crônica de transmissão 
sexual, contato direto e íntimo com lesões 
mucosas ou cutâneas. Quanto ao agente 
etiológico, descoberto somente em 1905, 
assinale a alternativa correta. 
a) Bacilo de Koch 
b) Vírus Epstein Barr  
c) Treponema pallidum 
d) Paramyxovirus  
 

36) Com relação às doenças infecciosas de 
interesse odontológico, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) As infecções por Candida são geralmente 

oportunistas e podem ser cutâneas, 
subcutâneas, mucocutâneas, crônica e 
sistêmica.  

(  ) Há dois tipos de bactérias do herpes, o tipo 1 
que causa o herpes bucal e o tipo 2, 
responsável pela variante genital. 

(  ) A tuberculose é uma doença infecciosa crônica 
e granulomatosa prevenível por meio de 
vacinação com a BCG. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta, de cima para baixo.  
a) V, V, F 
b) F, V, F 
c) V, F, V 
d) V, V, V 
 

37) Após acesso retromandibular para tratamento 
cirúrgico de fratura de côndilo mandibular 
direito, o paciente evoluiu com ptose de lábio 
inferior. Com relação ao nervo lesado, assinale 
a alternativa correta. 
a) Nervo labial 
b) Nervo bucal 
c) Nervo aurículo temporal 
d) Nervo marginal da mandíbula 

 
38) Com relação aos anestésicos locais de uso 

odontológico, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).  
(  ) A adrenalina adicionada ao anestésico local 

tem por finalidade prolongar o efeito anestésico 
por meio da diminuição da absorção local da 
solução.  

(  ) A eliminação dos metabólitos dos anestésicos 
locais se faz pelos rins e pelos pulmões, 
determinando leve hálito cetônico após 
algumas horas da infiltração da solução 
anestésica. 

(  ) Octapressin é um polipeptídio sintetizado a 
partir de um hormônio antidiurético com ação 
vasoconstritora. 

(  ) A base amino-amida é menos alérgica e mais 
potente que a do tipo amino-éster. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta, de cima para baixo.  
a) V, F, V, V 
b) F, V, F, F 
c) V, F, V, F 
d) V, V, V, V 

39) Durante a exodontia de um dente terceiro molar 
inferior incluso e impactado, todas as 
manobras cirúrgicas fundamentais, princípios 
fundamentais de cirurgia, táticas e técnicas 
cirúrgicas devem ser aplicadas para máxima 
eficiência e eficácia, com menor risco de 
acidentes e complicações, determinando o 
sucesso do ato operatório. Deste modo, uma 
cirurgia livre problemas e mínima morbidade 
depende do conhecimento cognitivo e das 
habilidades e experiencias do cirurgião. Com 
relação aos conhecimentos básicos para este 
tipo de procedimento, assinale a alternativa 
incorreta. 
 
a) Retalho mucoperiosteal com base maior que 

sua porção terminal, determinado por incisão 
única intrassulcular associada a incisão no 
trígono retromolar e divulsão iniciada pela 
papila gengival 

 
b) Sutura iniciada da parte móvel para a parte fixa 

dos tecidos, com a agulha penetrando em 
ângulo reto os tecidos e nós firmes para evitar 
mobilidade do retalho mucoperiosteal de 
espessura total 

 
c) Suturas interrompidas, com nós sobre o 

traçado incisional, iniciando pelo ângulo do 
retalho, ponto de reparo para garantir reposição 
ideal dos tecidos divulsionados 

 
d) Osteotomia pericoronal, evitando-se a face 

lingual, com criação de ponto de apoio mesial e 
canaleta distal que possibilite luxação posterior 
do dente, por meio do elevado apical reto 

 
40) Para a exodontia do 36 com uso de fórceps, 

realizamos a sindesmotomia antes da 
aplicação do instrumento e apreensão do dente 
alvo. Com relação ao motivo desta ordem de 
etapas operatórias, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) Para que o colo cirúrgico do dente se desloque 

para apical, aumentando o braço de resistência 
dos movimentos de luxação 

 
b) Para que o colo cirúrgico do dente se desloque 

para apical, diminuindo o braço de resistência 
dos movimentos de luxação 

 
c) Para que o colo cirúrgico do dente se desloque 

para cervical, diminuindo o braço de resistência 
dos movimentos de luxação 

 
d) Para que o colo cirúrgico do dente se desloque 

para cervical, aumentando o braço de 
resistência dos movimentos de luxação 
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