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I. Este caderno contém 40 questões, caso apresente defeito de impressão ou falta de questões, solicite ao fiscal 
outro caderno.  
 
II. As questões das Provas possuem 05 (cinco) itens (elencados de a a e), de múltipla escolha que o candidato 
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pleiteado.  
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V. O tempo de duração das provas é de 4 (quatro) horas, já incluso o tempo destinado ao preenchimento do 
Cartão de Respostas. 
 
VI. O candidato só poderá deixar a sala 2h após o início das provas. 
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Senador Filinto Müller. 
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 LÍNGUA PORTUGUESA  
 
TEXTO I 

Coração de Estudante 

Onofre Ribeiro 

Para as gerações de agora, Dante de Oliveira era um 
paradoxo. Profundamente criticado por seu governo 
em Mato Grosso, mas cercado de uma aura do 
espírito democrático. Dante inventou uma emenda à 
Constituição que instituísse as eleições diretas em 
1985, já para o mandato presidencial seguinte, que 
deveria começar em 1986. Absolutamente 
impossível que uma emenda desse teor conseguisse 
as assinaturas necessárias. Ganhou. Foi às ruas na 
forma de comícios e abalou o marasmo político do 
País. Em pleno regime militar, sob intensa ditadura, 
conseguiu-se reunir 700 mil pessoas na Praça da Sé, 
em São Paulo. Outros comícios transformaram a 
emenda das Diretas-Já no estopim que 
movimentaria a Nação e em 1985 poria um 
presidente civil na Presidência da República. 
“Coração de Estudante”, singela música de Milton 
Nascimento, se transformaria no hino das Diretas: 
“quero falar de uma coisa. Advinha onde ela anda? 
Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. 
Pode estar aqui do lado, bem mais perto que 
pensamos. A folha da juventude é o nome certo 
desse amor”. O regime militar mexia-se perplexo, 
porque não estava habituado a lidar com a opinião 
pública livre. A Nação estava contaminada pela 
idéia e amadurecera a necessidade de eleger, ainda 
que pelo voto indireto do Congresso Nacional. No 
Brasil inteiro o nome de Dante de Oliveira 
continuou vinculado à idéia de que foi a emenda das 
Diretas-Já quem iniciou a redemocratização, 
quando polarizou a Nação para o ideal da 
democracia. A essa altura, Dante candidatava-se a 
prefeito de Cuiabá e dava início a uma carreira 
política fértil. No governo de Mato Grosso, 
reelegeu-se em 1998 e saiu para disputar o Senado 
em 2002. Foi derrotado e entrou numa fase política 
muito ruim. Acompanharam-no críticas e 
acusações. Sofreu duramente nesses três anos. Mas, 
por sua história política pessoal, quem o conheceu 
sabe que essa fase ruim ele via como uma travessia. 
Mas não chegou a realizá-la. Certamente, estará em 
outros palanques, em outros comícios, como no 
hino das Diretas-Já: “e há que se cuidar da vida. E 
há que se cuidar do mundo, tomar conta da 
amizade. Alegria e muito sonho espalhados pelo 
caminho...”. 
(Texto adaptado – Diário de Cuiabá, 09/07/2006). 

 
Com base no texto I, responda as questões de 01 
a 06. 
 
QUESTÃO 01 
Com relação à interpretação do texto I, assinale a 
alternativa CORRETA. 

a. Dante foi um político que sempre agradou a 
opinião pública. 

b. Quando governador de Mato Grosso 
conseguiu apresentar uma emenda 
constitucional no Congresso Nacional. 

c. A música Coração de Estudante foi feita em 
homenagem a Dante. 

d. Segundo o autor, Dante é considerado e 
respeitado em todo Brasil pela autoria da 
emenda constitucional, que abriu portas para 
a redemocratização do país. 

e. Em 1985, Dante de Oliveira conseguiu 
movimentar o Brasil com as Diretas-Já e 
desequilibrar o marasmo político do 
governo de Getúlio Vargas, do regime 
militar. 

 
QUESTÃO 02 
No enunciado “... essa fase ruim ele via como uma 
travessia. Mas não chegou a realizá-la”, é 
INCORRETO dizer que: 

a. embora tivesse vivido uma fase política 
ruim, ele a compreendia como um trajeto a 
ser percorrido. 

b. com o conector “mas” o autor introduz uma 
oposição, argumentando que o político não 
conseguiu completar o trajeto. 

c. o pronome pessoal “ele”, no contexto é um 
elemento coesivo que retoma o sujeito de 
quem se fala. 

d. a expressão “essa fase ruim” refere-se ao 
período que o ex-governador de Mato 
Grosso foi bastante criticado. 

e. em “Mas, não chegou a realizá-la”, 
encontramos uma hipérbole. 

 
QUESTÃO 03 
No enunciado “Certamente, estará em outros 
palanques, em outros comícios, como no hino das 
Diretas-Já: ‘e há que se cuidar da vida. E há que se 
cuidar do mundo, tomar conta da amizade. Alegria 
e muito sonho espalhados pelo caminho’...”, é 
CORRETO dizer que: 

a. o autor explicitamente aborda a morte do ex-
governador de Mato Grosso. 

b. o autor estabelece uma relação de 
intertextualidade. 



c. o autor ao iniciar o seu argumento com a 
palavra “certamente”, faz uso de uma 
interjeição, porque tem certeza e não tem 
dúvida do que vai dizer. 

d. o autor cita a música para ironizar aquilo 
que quer dizer. 

e. percebe-se nesse enunciado um tom de 
escárnio. 

 
QUESTÃO 04 
Com relação ao texto “Coração de estudante” é 
CORRETO dizer que: 

a. trata-se de um texto essencialmente 
narrativo, porque apresenta a história de 
Dante de Oliveira. 

b. trata-se de um artigo científico, que é 
respaldado em práticas sociais e em saberes 
sócio-culturais. 

c. trata-se de um artigo de opinião, cuja 
característica se marca pelo imbricamento 
entre o verbal e o não-verbal.  

d. trata-se de um ensaio, porque é um texto em 
prosa, com características argumentativas 
sobre um determinado fato. 

e. trata-se de um texto eminentemente 
descritivo, com características literárias, 
pela forma como expõe os fatos da ditadura. 

 
QUESTÃO 05 
Com relação à coesão textual, assinale a alternativa 
CORRETA. 

a. Em “que instituísse”, a palavra em negrito 
estabelece uma relação de adição. 

b. Em “porque não estava habituado”, a 
palavra em negrito estabelece uma relação 
de condicionalidade. 

c. A expressão “A essa altura” estabelece uma 
relação de modo.  

d. Em “Certamente, estará”, a palavra em 
negrito estabelece uma relação de 
causalidade. 

e. Em “ainda que pelo voto”, a expressão 
negritada introduz uma restrição, oposição, 
ou contraste com relação ao que foi dito 
anteriormente. 

 
QUESTÃO 06 
Com relação à coerência textual, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

a. No enunciado “Profundamente criticado por 
seu governo em Mato Grosso, mas cercado 
de uma aura do espírito democrático”, pode-
se dizer que o uso do conector “mas” 
garante a coerência sintática na construção 
do argumento do autor. 

b. Em “Profundamente criticado por seu 
governo em Mato Grosso, mas cercado de 
uma aura do espírito democrático”. Pode-se 
dizer que apesar da oposição apresentada no 
enunciado, o texto possui coerência 
semântica. 

c. Com relação à coerência temática, pode-se 
dizer que o texto apresenta um deslize ao 
inserir a música de Milton Nascimento. 

d. O texto apresenta coerência estilística, uma 
vez que faz uso de linguagem formal, 
própria de texto de opinião. 

e. Pode-se dizer que o texto “Coração de 
Estudante” apresenta coerência pragmática 
uma vez que o enunciador fala para um 
público geral, com o objetivo de relembrar 
um fato social. 

Texto II 

HOMEM COM H, O RETORNO 
 
Regras de conduta 
 Uma cervejaria americana reuniu na internet 
sugestões de leis que devem reger o comportamento 
dos verdadeiramente machos do planeta. Entre as 
mais citadas: 

• Telefonema de homem para homem não 
pode durar mais de cinco minutos. Sem 
exceção; 

• Dente é o único cortador de unha aceitável 
do homem; 

• Homem jamais paga para alguém trocar o 
pneu do carro; 

• Homem não dá apelido aos órgãos genitais, 
nem permite que a mulher dê; 

• Homem solteiro não tem gato como animal 
de estimação; 

• O cabelo do homem não pode ser mais 
comprido que o da mulher. E cortar só no 
barbeiro; 

• Dois homens de verdade nunca ficam lado a 
lado no banheiro público. Se não houver 
intervalo adequado, é melhor voltar depois; 

• Homem que é homem usa cueca samba 
canção. 

(Texto adaptado - Veja, 28/06/2006). 
 
Com base no texto II, responda as questões de 07 
a 10. 
 
 
QUESTÃO 07 
Assinale a opção CORRETA a respeito do 
emprego das palavras e expressões do texto. 



a. Observam-se as regras da norma culta 
flexionando em número, o verbo “haver” na 
expressão: “Se não houver intervalo”. 

b. Na expressão “mais” comprido que o da 
mulher” o advérbio “mais” estabelece um 
valor de modo. 

c. Na expressão “aos órgãos genitais”, pode-se 
afirmar que “aos” corresponde à junção da: 
artigo a + artigo definido os. 

d. Na expressão “nem permite que a mulher 
dê”, pode-se dizer que a inclusão do 
pronome possessivo “sua” depois do artigo 
definido “a”, mantém a coerência sintática, 
sem modificar o sentido. 

e. Na expressão “nunca ficam lado a lado”, a 
substituição do “nunca” por “jamais”, 
mantém o mesmo valor semântico. 

 
QUESTÃO 08 
Quanto às informações implícitas e explícitas no 
texto II, assinale a alternativa INCORRETA. 

a. Homem de verdade não vai à manicure. 
b. O texto apresenta um grupo de interessados 

na volta do homem verdadeiramente 
macho. 

c. Homem, verdadeiramente macho, tem de 
ser rústico, grosso, insensível. 

d. No texto, a referência à expressão “homens 
verdadeiramente machos”, constitui a 
etimologia da palavra. 

e. No texto está implícito que no planeta 
predomina homens que não são 
“verdadeiramente machos”. 

 
QUESTÃO 09 
Com base no texto II, analise as afirmações abaixo. 
I – Pode-se dizer que o texto é coerente porque 
apresenta uma rede de fatores de ordem lingüística, 
cognitiva e interacional. 
II – O texto é constituído de itens aleatórios, que 
indicam ausência de seqüencialidade. 
III – No enunciado “O cabelo do homem não pode 
ser mais comprido que o da mulher. E cortar só no 
barbeiro”, o conector “e” adiciona um argumento. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a. Apenas a I está correta. 
b. Apenas a II está correta. 
c. Apenas a III está correta. 
d. Apenas a I está incorreta. 
e. Apenas a II está incorreta. 

 
 
 

QUESTÃO 10 
Assinale a opção CORRETA quanto ao emprego 
das palavras e expressões do texto. 

a. Na oração “E cortar só no barbeiro”, o 
advérbio “só”, tem o sentido de solitário. 

b. Pelo sentido textual, a substituição da 
expressão “sem exceção”, por “sem 
exclusão”, mantém a mesma força 
argumentativa. 

c. Na oração “E cortar só no barbeiro” produz 
um efeito de invirilidade. 

d. Na expressão “homem que é homem” 
infere-se que há vários tipos de homens. 

e. Na expressão “homem que é homem”, o 
pronome relativo “que” desfaz a coerência 
sintática. 

 
 
RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONHECIMENTOS GERAIS 
 
QUESTÃO 11 
Faz algumas décadas que a política externa 
brasileira tenta garantir ao Brasil um assento 
permanente no Conselho de Segurança da ONU. 
Este conselho é: 
a. o órgão máximo da ONU, onde se discute e 

decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas oito 
nações mais ricas do planeta e rotativamente por 
algumas nações. 

b. um órgão secundário da ONU, onde se discute 
sobre os conflitos bélicos entre as nações, é 
formado permanentemente pelas cinco nações 
nucleares rotativamente por algumas nações. 

c. o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas cinco 
nações nucleares rotativamente por algumas 
nações. 

d. é o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os conflitos bélicos entre as 
nações, é formado permanentemente pelas cinco 
nações vencedoras da Segunda Guerra Mundial 
e rotativamente por algumas nações. 

e. é o órgão máximo da ONU, onde se discute e 
decide sobre os acordos comerciais entre as 
nações, é formado permanentemente pelas oito 
nações mais ricas do planeta e rotativamente por 
algumas nações. 

 
QUESTÃO 12 
Nos últimos dez anos o cinema brasileiro vem 
recebendo várias indicações para concorrer ao 
Oscar. Nesse período, destaca-se um filme que 
recebeu quatro indicações: melhor diretor, melhor 
roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. 
Esse filme foi:  
 
a. O Quatrilho. 
b. Carandiru. 
c. Cidade de Deus.  
d. Central do Brasil. 
e. Dois filhos de Francisco. 
 
QUESTÃO 13 
A água é o continente mais característico da terra. 
Ingrediente essencial da vida, a água é talvez o 
recurso mais precioso que a terra fornece a 
humanidade. 
Por esse motivo, atualmente, os pesquisadores estão 
preocupados com a previsão futura sobre a água. 
Nesse sentido, assinale a alternativa CORRETA. 

a. Esse recurso natural sempre terá em abundância. 
b. Como petróleo a água não é renovável. 
c. Com a tecnologia que existe hoje o homem é 

capaz de criar outro recurso natural que a 
substitua. 

d. Poderá faltar água no futuro. 
e. A chuva ácida pode substituir a água potável. 
 
QUESTÃO 14 
Durante o processo eleitoral peruano, as ofensas 
entre o presidente da Venezuela, Hugo Chaves, e o 
candidato à presidência do Peru, Alan Garcia, 
colocaram em risco a continuação de uma das mais 
antigas comunidades comerciais do nosso 
continente. Assinale a alternativa CORRETA. 
a. Pacto Andino. 
b. Mercosul. 
c. OTAN. 
d. NAFTA. 
e. OPEP. 
 
QUESTÃO 15 
Em 2002, o Brasil e várias nações assinaram o 
Protocolo do Kioto. Sobre isso, pode-se dizer que 
por meio desse protocolo: 
 
a. o Brasil e outras nações permitem pesquisas na 

área genética, como a clonagem de amimais, por 
exemplo. 

b. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater a pedofilia e a prostituição infantil na 
internet. 

c. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater toda forma de discriminação racial, 
sexual ou religiosa. 

d. o Brasil e outras nações se comprometem a 
reduzir as emissões de carbono na atmosfera 
para combater o aquecimento global. 

e. o Brasil e outras nações se comprometem a 
combater toda e qualquer forma de terrorismo, 
bem como o tráfico de drogas. 

 
QUESTÃO 16 
Ultimamente os jornais estão divulgando que o 
Brasil está preste a fechar um importante acordo 
sobre tecnologia que vai afetar muito as nossas 
vidas. O governo tem que decidir entre o padrão 
japonês ISDB e o sistema europeu DVB. Esse 
acordo trata-se: 
a. da alteração do sistema de telefonia fixa em 

todo território nacional. 
b. da passagem da televisão analógica para a 

televisão digital. 
c. da alteração do sistema de telefonia móvel em 

todo território nacional. 



d. da passagem da transmissão de informações via 
satélite. 

e. da alteração do sistema de informática em todo 
território nacional. 

 
QUESTÃO 17 
Em uma reportagem de uma revista de circulação 
nacional publicou-se: “Lula, defende uma 
constituinte, é acusado de golpismo, mas a idéia em 
si não é má”. Acerca da constituinte assinale a 
alternativa CORRETA.  
a. Constituinte significa que o Brasil será 

governado pela câmara dos deputados durante 4 
anos. 

b. Constituinte significa que o Brasil passa a ter o 
regime de parlamentarismo. 

c. A assembléia constituinte significa que o Brasil 
será governado pelo Congresso Nacional 
durante 4 anos. 

d. A Assembléia Constituinte tem seus membros 
eleitos e tem um mandato para fazer as reformas 
mais urgentes que o País precisa. 

e. A Assembléia Constituinte é formada pelos 
presidentes da Câmara dos Deputados e do 
Congresso Nacional. 

 
QUESTÃO 18 
Nos últimos dois anos o Brasil passa por uma forte 
crise no setor do agro-negócio, particularmente, 
para os agricultores de Mato Grosso. Essa crise é 
mais severa que nos demais Estados. Isso deve-se à: 
a. desvalorização do dólar. 
b. falta de chuvas. 
c. proibição dos trans-gênicos. 
d. custo do transporte. 
e. aumento dos impostos. 
 
 
QUESTÃO 19 
Durante a grande efervescência cultural da década 
de 1960, surgiu um movimento que pretendia 
mudar radicalmente o cinema brasileiro, seu 
exponte máximo foi o cineasta baiano Glauber 
Rocha. Assinale a alternativa que identifica esse 
movimento. 
a. Jovem Guarda. 
b. Tropicalismo. 
c. Vanguarda do Cinema. 
d. Cinema Realista. 
e. Cinema Novo. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 
Pela primeira vez em um período de quase meio 
século de poder, um líder foi afastado de suas 
funções no governo para tratamento de saúde. Das 
alternativas abaixo, assinale a CORRETA. 
a. George Busch. 
b. Hugo Chaves. 
c. Evo Morales. 
d. Luis Inácio Lula da Silva. 
e. Fidel Castro. 
 
RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
QUESTÕES ESPECÍFICAS DE 

ODONTOLOGIA 
 
QUESTÃO 21 
Um paciente apresenta dente com polpa exposta 
imperceptivelmente pela cárie com sintomatologia 
discreta. Nesse caso, é feito um vedamento correto 
que bloqueia a via de drenagem compensadora de 
pressão do tecido pulpar provocando a exacerbação 
sintomatológica pós-operatória. Esse procedimento 
tem como objetivo: 
 

a. bloquear as agressões que atingem a polpa 
através da cavidade via túbulos dentinários. 

b. interromper o circuito metabólico 
proporcionado pelos fluidos bucais às 
bactérias do tecido cariado. 

c. inativar bactérias por ação bacteriostática ou 
bactericida do hidróxido de cálcio. 

d. estimular a formação de dentina terciária ou 
reparadora. 

e. todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 22 
A leucoplasia é considerada como a lesão 
cancerizável que mais acomete a mucosa bucal. É a 
mais comum e que apresenta maior índice de 
transformação maligna. Marque a alternativa que 
apresente todas as características CORRETAS da 
leucoplasia. 

a. Placa branca, áspera, rugosa, indolor, 
irregular, que pode vir acompanhada de 
áreas avermelhadas. Histologicamente 
apresenta hiperqueratose podendo vir 
acompanhada de displasias. 

 
b. Apresenta-se como uma alteração 

avermelhada com dor, podendo estar 
acompanhada de erosão. Histologicamente 
apresenta vários graus de atrofia e atipia 
epitelial. 

 
 
c. Geralmente em pessoas claras, lábio 

ressecado, histologicamente apresenta 
atrofia epitelial, hiperqueratose, atipia 
epetelial, podendo vir acompanhada de 
displasia e muita dor. 

 
d. Apresenta lesão polimorfia, doença 

mucocutânea e pode apresentar 
sintomalogia. 

 

 
e. De ocorrência na semimucosa do lábio 

inferior, descamação e na sua evolução 
apresenta erosões, sulcos, úlceras, fissuras e 
sintomatologia. 

 
QUESTÃO 23 
Para que o dentista consiga um bom planejamento 
de tratamento, precisa conhecer a seqüência de 
erupção dos dentes permanentes que deve ser: 
a. segundo molar inferior, segundo molar superior, 

canino superior, segundo pré-molar superior, 
segundo pré-molar inferior, primeiro pré-molar 
inferior, canino inferior, inciso lateral superior, 
incisivo central superior, incisivo lateral 
inferior, incisivo central inferior, primeiro molar 
superior, primeiro molar inferior. 

 
b. primeiro pré-molar inferior, primeiro pré-molar 

superior, segundo pré-molar inferior, segundo 
pré-molar superior, canino superior, segundo 
molar inferior, segundo molar superior, 
primeiro molar inferior, primeiro molar 
superior, incisivo central inferior, incisivo 
lateral inferior, incisivo central superior, 
incisivo lateral superior, canino inferior. 

 
c. primeiro molar inferior, primeiro molar 

superior, incisivo central inferior, incisivo 
lateral inferior, incisivo central superior, 
incisivo lateral superior, canino inferior, 
segundo molar superior, segundo molar inferior, 
canino superior, segundo pré-molar superior, 
segundo pré-molar inferior, primeiro pré-molar 
superior, primeiro pré-molar inferior.  

 
 
d. primeiro molar inferior, primeiro molar 

superior, incisivo central inferior, incisivo 
lateral inferior, incisivo central superior, 
incisivo lateral superior, canino inferior, 
primeiro pré-molar inferior, primeiro pré-molar 
superior, segundo pré-molar inferior, segundo 
pré-molar superior, canino superior, segundo 
molar inferior, segundo molar superior. 

 
e. incisivo central superior, incisivo lateral 

superior, canino inferior, primeiro pré-molar 
inferior, primeiro pré-molar superior, segundo 
pré-molar inferior, segundo pré-molar superior, 
canino superior, segundo molar inferior, 
segundo molar superior, primeiro molar 
inferior, primeiro molar superior, incisivo 
central inferior, incisivo lateral inferior.  

 



QUESTÃO 24 
A clínica odontopediátrica cotidiana tem mostrado 
que o número de dentes cariados com problemas de 
ordem pupar é bem maior do que se pode imaginar. 
Conseqüentemente, a manutenção do dente é 
procedido de tratamento da polpa. A pulpotomia 
possui as seguintes indicações:  
a. quando o dente ainda deve permanecer no arco 

por mais de seis meses, o que é avaliado 
radiograficamente. 

b. dentes decíduos cariados cuja profundidade da 
lesão pode, quando da remoção da dentina 
alterada, apresentar probabilidade de exposição 
pulpar.  

c. nos casos de pulpite em face inicial, quando ao 
se praticar a polpotomia, ainda se apresenta 
sangramento.  

d. em todos os casos acima sendo que o paciente 
apresente um bom estado geral. 

e. todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 25 
A dor pulpar ou pulpalgia pode ser classificada 
segundo o grau de intensidade. A pulpalgia hiper-
reativa apresenta as seguintes características:  
a. dor de curta duração, nunca é espontânea, 

caracterizada por um ataque agudo e passageiro. 
b. leve desconforto, sentido à medida que o efeito 

de um anestésico desaparece, após um preparo 
de cavidade.  

c. verdadeira dor no dente, mas comumente o 
paciente pode tolerá-la; dor contínua que pode 
de início ser localizada, porém, por fim, se torna 
difusa ou referida em uma outra área.  

d. dor difusa e contínua, dente sensível ao toque. O 
paciente tem dificuldade em localizar a fonte do 
aborrecimento.  

e. não há sintomas verdadeiros pela razão de que a 
polpa está totalmente destruída.  

 
QUESTÃO 26  
Músculos da mastigação se fixam por uma 
extremidade na mandíbula. Cada um deles exerce 
uma função. 
a. Músculo temporal – elevação retrusão; músculo 

pterigóideo lateral – elevação, protrusão; 
músculo masseter-protusão, abertura, 
lateralidade; músculo pterigóide medial – 
elevação, protrusão. Grupo dos supra hioídeos – 
abertura.  

 
b. Músculo temporal – elevação, retrusão; músculo 

pterigóideo lateral – protrusão, abertura, 
lateralidade; músculo masseter – elevação, 
protrusão; músculo pterigóide medial-elevação 

e protrusão; grupo supra hioídeos – abertura; 
músculo pterigóide medial- elevação e 
protrusão. 

 
c. Músculo temporal – elevação, protrusão; 

músculo pteriogóide medial – elevação, 
retrusão; músculo pterigóide lateral – protrusão, 
abertura; músculo masseter – elevação, 
protrusão, lateralidade, grupo dos supra 
hióideos – abertura. 

 
d. Grupo dos supra hioídeos – elevação, protrusão; 

músculo masseter – abertura. Músculo 
pterigóide medial – elevação, protrusão músculo 
temporal – elevação, retrusão; músculo 
pterigóideo lateral – protrusão, abertura, 
lateralidade. 

 
e. Músculo pterigóideo lateral-elevação, protrusão. 

Músculo pterigóideo medial – protrusão 
lateralidade, abertura; músculo temporal – 
elevação, protrusão. músculo masseter – 
elevação retrusão. Grupo dos supra hioídeos – 
abertura.  

 
QUESTÃO 27  
Na confecção de próteses parciais removíveis temos 
um conjunto de combinações de apoios oclusais 
com grampos circunferências ou com grampos em 
forma de barras, ou ainda, constituídos pela 
associação do apoio oclusal com estes dois tipos 
básicos de grampo. Assinale a alternativa que 
caracteriza o apoio oclusal às seguintes funções: 
 
a. transmissão da força mastigatória aos dentes 

suportes. 
b. estabilização da prótese em relação aos dentes 

suportes diretos e indiretos. 
c. proteção da papila gengival dos dentes suportes 

diretos, contra o esmagamento.  
d. proteção da papila gengival dos dentes suportes 

diretos, da impacção alimentar.  
e. todas as alternativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 28  
Em um homem de 45 anos com disfunção oclusal, é 
possível observar lesão artrítica nas superfícies 
ântero-superior e posterior do côndilo, identificada 
por reabsorção da cortical óssea. Possuindo ainda 
uma patologia articular causada por intensa abrasão 
dental e perda de dimesão vertical de oclusão. 
Assinale a alternativa que traz outros tipos de 
condições que podem ser associados à patologia 
articular: 
 



a. cargas anormais sobre as ATM.  
b. interferências dentais. 
c. excentricidade mandibular. 
d. complicação pós-operatórias. 
e. todas as alternativas são verdadeiras.  

 
QUESTÃO 29  
O amálgama ainda é o material mais utilizado na 
odontologia. Este tem como principal característica:  
a. menor resistência.  
b. custo muito alto.  
c. insolubilidade no meio bucal.  
d. indicação somente para dentes decíduos.  
e. difícil manipulação.  
 
QUESTÃO 30  
 
A resina composta ganhou muito mercado e vem 
sendo bastante usada por proporcionar melhor 
estética ao paciente. Estas são classificadas em: 
a. macropartículas = cargas com tamanho das 

partículas aproximada de 0,04 micrômetros. 
b. micropartículas = cargas com tamanho superior 

a 15 micrômetros.  
c. híbridas = carga com tamanho das partículas 

entre 1 a 2 micrômetros.  
d. resinas fluidas = resinas com menor 

escoamentos.  
e. todas as alternativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 31 
Um determinado músculo cutâneo consiste em uma 
lâmina delgada e, aproximadamente, quadrilátera. 
Recobre a porção lateral e grande parte da face 
anterior do pescoço, relacionando-se com a 
musculatura da face, em geral, e com a do ângulo 
da boca, em particular. Este músculo denomina-se: 
a. platisma. 
b. masseter. 
c. bucinador. 
d. risorio. 
e. zigomático mayor. 
 
QUESTÃO 32 
A pulpotomia é indicada: 
a. em casos de rizogênese incompleta. 
b. em casos de polpa inflamada (aguda ou crônica) 

com possibilidade de reversibilidade. 
c. em casos de pequena exposição ao meio bucal, 

sem comprometimento do remanescente 
radicular. 

d. em casos em que o tecido pulpar apresentar 
sangramento, de cor vermelho vivo e 
consistência tecidual. 

e. em todos os itens acima. 

QUESTÃO 33 
A origem do fluido gengival é do: 
a. tecido ósseo. 
b. tecido conjuntivo. 
c. plasma. 
d. cemento radicular. 
e. epitélio funcional. 
 
QUESTÃO 34 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a. Cunha distal é indicado para remover excesso 

de tecido que frequentemente inflama nas faces 
distais dos terceiros molares inferiores. 

b. Retalho de Newman é o mais indicado para 
cirurgia de aumento de coroa clínica. 

c. Retalho de Widman modificado (bisel 
invertido) é indicado para acesso à crista óssea e 
eliminação de parede mole da bolsa periodontal. 

d. Retalho dividido é usado para incisar o tecido 
na junção mucogengival.  

e. N.D.A 
 
QUESTÃO 35 
Sobre o processo de reparo dos alvéolos, pode-se 
afirmar que: 
a. os alvéolos cicatrizam por primeira intenção. 
b. no estágio inflamatório as células brancas do 

sangue começam a reabsorver a cortical alveolar 
interna. 

c. a cortical interna do alvéolo nunca é 
reabsorvida. 

d. a fibroplastia se inicia durante a primeira 
semana após a extração, onde há um aumento 
do número de fibroblastos e capilares. 

e.  o coágulo é dispensável. 
 
QUESTÃO 36 
Um grupo de elementos dentários foi encaminhado 
para exame. Observou-se que o segundo e o terceiro 
molares superiores, do lado direito, encontravam-se 
completamente formados, apresentando-se unidos 
pelo cemento. Tais características sugerem tratar-se 
de: 
a. dilaceração. 
b. macrodontia. 
c. concrescência. 
d. dens in dente. 
e. amelogênese imperfeita. 
 
QUESTÃO 37 
Analise as afirmativas abaixo, referindo-se a 
pericementite apical infecciosa. Identifique as 
alternativas verdadeiras e as falsas. Assinale a 
seqüência CORRETA. 



a. Manter o dente aberto para estabelecer a 
drenagem. 

b. Realizar o PBM completo, manter o dente 
fechado e prescrição de medicação sistêmica. 

c. Independentemente de abrir o dente ou não, o 
mais importante é a prescrição de analgésico-
antiinflamatório. 

d. Realizar o esvaziamento no zero apical 
desobliterando o forame apical para favorecer a 
drenagem. 

e. Utilizar como medicação intracanal nestes casos 
o tricresol formalina no interior dos canais 
radiculares. 

Assinale a seqüência CORRETA: 
a. V F V F V  
b. V V F V F   
c. F V F V V     
d. F V F V F   
e. F F V F V.  
       
QUESTÃO 38 
  O teste de Valsava é usado para: 
a. constatar fratura de túber da maxila. 
b. verificar se houve comunicação buco-sinusal. 
c. em luxação da articulação têmporo-mandibular. 
d. para reposicionar tábuas ósseas dilatadas. 
e. N.D.A 
 
QUESTÃO 39 
Temperatura elevada, tumefação dolorosa, firmeza 
à palpação dos tecidos moles,     tonalidade violácea 
da pele e linfoadenite regional. Esta descrição 
sugere a ocorrência de: 
a. celulite. 
b. odontoma. 
c. sinusite. 
d. tromboflebite 
e. teratoma. 
 
QUESTÃO 40 
Indique a alternativa CORRETA nos casos de 
abscesso apical agudo em evolução: 
a. o paciente pode estar febril e o tratamento 

consiste simplesmente na manutenção do dente 
aberto. 

b. o correto é realizar o esvaziamento do canal 
radicular, colocação de medicação intracanal  
eprescrição de medicação sistêmica, antibiótico, 
aguardar o desaparecimento dos sintomas para 
realizar o preparo do canal radicular. 

c. o correto é estabelecer drenagem cirúrgica. 
d. o correto é realizar prescrição de antibiótico e 

aguardar o desaparecimento dos sintomas para 
poder intervir localmente. 

e. O correto é realizar prescrição de analgésico e 
antiinflamatório e aguardar o desaparecimento 
dos sintomas para poder intervir localmente. 

 
RASCUNHO 

 
 


