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TEXTO I 

A síndrome do impostor 

Todos nós usamos “máscaras”. E isso não quer dizer 

que tenhamos a intenção de enganar o mundo 

 

A síndrome do impostor é, na verdade, o conflito 

interno que denuncia a distância entre o nosso íntimo e 

a forma como nos projetamos no mundo. 

 

Todos nós usamos “máscaras”. E isso não quer dizer 

que tenhamos a intenção de enganar o mundo, mas 

apenas que existe, dentro de nós, a necessidade de 

sermos aceitos. 

 

Somos cercados de protocolos: a receita pronta do 

sucesso profissional, o modelo perfeito de família, o 

padrão estético massificado, as convenções sociais 

sobre o que é certo e errado, ou sobre o que é nobre e 

fútil, valoroso ou inútil. E nos desdobramos para fazer 

nossas peças se encaixarem no quebra-cabeça dessas 

formatações, porque, no fundo, queremos pertencer. 

 

A necessidade de pertencer é, inclusive, legítima. 

Somos seres sociais, afinal de contas. O problema 

começa quando colocamos a vontade de sermos aceitos 

à frente das nossas verdadeiras pulsões. E, assim, para 

nos adaptarmos ao senso comum, criamos um 

personagem. 

 

É natural modificarmos sutilmente nossas atuações 

quando se altera o contexto. Mas, no momento em que 

as adaptações se tornam afrontas à nossa própria 

liberdade, estamos caindo na cilada de vestir a fantasia 

do personagem. 

 

É razoável alterarmos sutilmente nossas condutas 

quando estamos num ambiente profissional, por 

exemplo. Mas não é equilibrado, por exemplo, ser uma 

pessoa em casa e outra radicalmente diferente no 

trabalho. 

 

As adaptações feitas por bom senso e respeito aos 

ambientes que nos cercam são válidas. Mas adaptações 

sutis não geram efeito colateral. O que nos adoece por 

dentro é a dose errada de transformação que nos 

dispomos a fazer na tentativa de pertencer. 

 

 

Quanto menor for a distância entre quem somos e a 

forma como nós atuamos no mundo, mais livres, 

autênticos e inteiros vamos nos sentir. E, quanto mais 

distante for o nosso universo interno das duas atuações 

no mundo externo, maiores as chances de nos sentirmos 

impostores. 

 

Um impostor habilidoso pode convencer o mundo, mas 

não há performance boa o suficiente para enganar a si. 

Aplausos seduzem o ego, mas não acalmam os estragos 

que a falta de integridade provoca na essência. Quanto 

mais espessa for a máscara, maior a dose de solidão 

quando as cortinas se fecham. Porque solidão, ao 

contrário do que muitos pensam, não é falta do outro, é 

falta de si. E nada nos distancia mais de nós mesmos do 

que nos projetarmos no mundo de uma forma que, no 

íntimo, nem somos. 

 

O Yoga ensina que, quando o falar e o agir estão em 

sintonia com o sentir, é sinal de que estamos inteiros. E 

desse alinhamento nasce um tipo de autoestima que não 

é baseado em imagem, e sim em integridade. E não 

existe melhor remédio para a tal síndrome do impostor 

do que ser em público o mais próximo possível de quem 

se é no privado. 

Autora: Carol Rache 

Disponível em: https://www.otempo.com.br/opiniao/filosofadas/a-

sindrome-do-impostor-1.2571776 

 

01) O texto “A síndrome do impostor”, de Carol Rache, 

tem por objetivo 

a) informar ao leitor as características da síndrome do 

impostor e suas consequências para a saúde.    

b) descrever as características da síndrome do 

impostor, seus sintomas e as formas de preveni-la.  

c) refletir sobre as relações existentes entre a síndrome 

do impostor e o desejo de pertencimento. 

d) trazer os benefícios do Yoga para o 

autoconhecimento e para a prevenção da saúde 

emocional.   

e) induzir o leitor a acreditar que não devemos ajustar 

a própria imagem para sermos aceitos socialmente.  

____________________________________________ 

 

02) Partindo da noção de que um gênero textual possui 

uma estrutura e uma finalidade comunicativa, pode-se 

classificar o texto “A síndrome do impostor” como  

https://www.otempo.com.br/opiniao/filosofadas/a-sindrome-do-impostor-1.2571776
https://www.otempo.com.br/opiniao/filosofadas/a-sindrome-do-impostor-1.2571776


a) uma crônica, uma vez que se trata de uma narrativa 

reflexiva inspirada em fatos que ocorrem no cotidiano.  

b) uma notícia, uma vez que o texto foi publicado em 

um jornal e tem a função principal informar seus 

leitores.  

c) uma reportagem, uma vez que o seu foco central é 

trazer informações variadas acerca de um tema 

específico.   

d) um artigo de opinião, uma vez que por meio de 

argumentos o autor busca a adesão do leitor a seu ponto 

de vista.  

e) um relato, uma vez que o tema é tratado a partir da 

perspectiva subjetiva do autor sobre um determinado 

assunto.  

____________________________________________ 

 

03) Só não é causa da síndrome do impostor  

a) desejar pertencer a um determinado grupo.   

b) buscar um modelo profissional de sucesso.  

c) desconsiderar a própria individualidade.     

d) tentar seguir o padrão de beleza imposto.  

e) seguir somente formatações preestabelecidas.  

____________________________________________ 

04) A respeito do texto, analise as afirmativas a seguir.  

I. Apesar de ser legítima, a necessidade de pertencer é 

prejudicial ao ser humano, pois está diretamente 

relacionada à síndrome do impostor.  

II. O desejo de pertencer faz com que o ser humano tente 

se ajustar a modelos e padrões com os quais nem sempre 

concorda.  

III. Às vezes, é necessário ajustarmos nossas condutas 

em nossas interações para mantermos um ambiente 

mais equilibrado.  

IV. A síndrome do impostor adoece o ser humano, pois 

faz com que ele perca a própria integridade na busca por 

ser aceito pela sociedade.  

 

É correto o que se afirma em  

 

a) I, II e III.  

b) I, III e IV.  

c) II, III e IV.      

d) III e IV.  

e) II e IV.   

____________________________________________ 

 

05) No trecho “Somos cercados de protocolos: a receita 

pronta do sucesso profissional, o modelo perfeito de 

família, o padrão estético massificado, as convenções 

sociais sobre o que é certo e errado”, as vírgulas foram 

utilizadas para  

a) separar os adjuntos adverbiais deslocados.   

b) separar orações coordenadas assindéticas.   

c) separar o sujeito e o predicados das orações.      

d) separar termos de mesma função sintática.  

e) separar termos para evitar a ambiguidade.  

____________________________________________  

 

06) Em todos os trechos a seguir, retirados do texto, o 

termo “que” é classificado como pronome relativo, 

exceto em:  

a) “... isso não quer dizer que tenhamos a intenção de 

enganar o mundo ...”.  

b) “... o conflito interno que denuncia a distância entre 

o nosso íntimo ...”.  

c) “... as convenções sociais sobre o que é certo e errado, 

ou sobre ...”. 

d) “... momento em que as adaptações se tornam 

afrontas à nossa própria ...”.  

e) “... por bom senso e respeito aos ambientes que nos 

cercam são válidas.”.  

____________________________________________ 

 

07) Em “Quanto menor for a distância entre quem 

somos e a forma como nós atuamos no mundo, mais 

livres, autênticos e inteiros vamos nos sentir.”, os 

termos destacados transmitem uma ideia de  

a) condição.  

b) concessão.  

c) comparação.   

d) proporção.  

e) consecução.  

____________________________________________ 

08) O trecho “Mas, no momento em que as adaptações 

se tornam afrontas à nossa própria liberdade, estamos 

caindo na cilada de vestir a fantasia do personagem.” 

pode ser reescrito, mantendo o mesmo sentido, da 

seguinte forma:  



 

a) “Porém, no momento em que as adaptações se tornam 

alinhadas à nossa própria liberdade, estamos caindo na 

cilada de vestir a fantasia do personagem.”.  

b) “Entretanto, quando os ajustes se tornam 

incompatíveis com a nossa própria liberdade, estamos 

caindo na armadilha de vestir a fantasia do 

personagem.” .  

c) “Portanto, assim que as adaptações se tornam 

contrárias à nossa própria liberdade, corremos o risco de 

irmos contra a nossa verdadeira essência.”.  

d) “No entanto, ainda que as adaptações se tornem 

distanciadas da nossa própria liberdade, estamos caindo 

no erro de não sermos nós mesmos.”.  

e) “Assim, a partir do momento em que as adaptações 

se tornam desrespeito à própria liberdade, estamos 

caindo no erro vestir a fantasia do personagem.”.  

____________________________________________ 

 

TEXTO II. 

 

Disponível em https://bichinhosdejardim.com/cara-estranho/ 

 

09) Sobre o texto II, analise as afirmativas a seguir.  

I. A presença da linguagem não verbal é essencial para 

a compreensão da mensagem veiculada.  

II. A maioria dos personagens presentes no texto 

possuem comportamentos e atitudes semelhantes.  

III. É visto como estranho o personagem que possui 

comportamento distinto dos demais personagens. 

IV. O texto promove uma reflexão acerca da alienação 

do ser humano decorrente do mau uso do celular.  

 

É correto o que se afirma em: 

a) I e III.   

b) II e IV.  

c) I, II e III.  

d) II, III e IV.  

e) I, II, III e IV. 

____________________________________________ 

 

10) Pode-se dizer que o texto II retoma o tema abordado 

no texto I de uma outra forma e com outra linguagem. 

O termo que melhor define a relação entre ambos é a  

a) intertextualidade.  

b) metalinguagem.  

c) paródia.  

d) conotação.  

e) denotação.  

____________________________________________ 

TEXTO III. 

Jesse Koz e Shurastey e o valor da felicidade no 

trabalho 

Não dá para esperar 

 

A morte de Jesse Koz, um brasileiro que viajava pelo 

mundo de fusca com o seu cachorro comoveu milhões 

de pessoas. Jesse dizia que vivia uma vida que não 

queria viver. Passava todo seu tempo trabalhando dentro 

de uma loja em um shopping sem perspectivas e estava 

muito infeliz. Em um determinado momento, decidiu 

sair do emprego e abandonar a faculdade de educação 

física. 

 

Vendeu as poucas coisas que tinha: um videogame, uma 

televisão, um micro-ondas e uma moto. Apurou R$ 10 

mil e comprou um fusquinha. Pegou seu cachorro, o 

Shurastey, e saiu em uma viagem sem rumo. Sua 

aventura, infelizmente, não teve um final feliz, e Jesse e 

Shurastey morreram após acidente em uma estrada dos 

Estado Unidos, a caminho do Alasca. De acordo com 

uma amiga, Jesse sempre dizia que “a vida é mais do 

que ficar esperando”. Ele não esperou. Ele foi lá, ele 

viveu o que queria ter vivido. 

 

Quem nunca pensou em mudar de vida? Viver uma 

grande transformação? E por que não colocamos esses 

planos em ação? São tantas as inseguranças e perguntas 

nesse caminho. “Será que vai dar certo?” “E se eu me 

arrepender?” “Não vou trocar o certo pelo duvidoso”. 

Temos tantos medos! É o que nos paralisa e acaba 

trazendo frustração para nossa vida pessoal e 

profissional. 

https://bichinhosdejardim.com/cara-estranho/


 

Mas afinal, “o que é felicidade no trabalho?”. Você já 

deve ter ouvido a frase, atribuída ao sábio chinês 

Confúcio: “Faça o que você ama e não terá que trabalhar 

um dia”. Quando alguém gosta do que faz, se sente 

empolgado para realizar suas tarefas e cumprir as metas 

e não torce só pela chegada da sexta-feira e lamenta 

profundamente o fim do domingo. 

 

É claro que não tem nenhum problema em querer ter um 

tempo livre, planejar o seu descanso, sonhar com o fim 

de semana, com as férias. O ponto de atenção é quando 

não sentimos mais nenhum interesse nas nossas 

realizações profissionais e passamos o tempo todo de 

olho no relógio, contando os minutos para ir embora. 

Cada hora no trabalho é um grande sacrifício e o 

estresse reflete na nossa saúde física e mental. 

 

A boa notícia é que você pode sim ser feliz no seu 

trabalho, sem necessariamente ter que tomar uma 

atitude tão radical e abandonar tudo e sumir. Alcançar 

essa tão sonhada felicidade não é algo muito simples, 

mas possível. 

 

O importante é entendermos que não é uma questão de 

ignorar os sentimentos ruins, mas mudarmos a nossa 

perspectiva, com rotinas e relações mais saudáveis. Um 

bom exemplo de como fazer isso é criando metas 

alcançáveis, aumentando o engajamento da sua equipe. 

Tente transformar sua rotina em algo divertido. 

Entender também que não estamos imunes aos 

problemas. Complicações irão surgir e a pressão não vai 

deixar de existir. Precisamos lutar para criar o melhor 

ambiente possível e esse é papel de todos, 

colaboradores, líderes e da empresa. 

 

Que a história de Jesse e Shurastey desperte em todos 

nós o sentimento da urgência da felicidade. Precisamos 

ser felizes hoje e não quando o final de semana chegar, 

quando sairmos de férias ou, somente quando nos 

aposentarmos! Não podemos jogar na lata de lixo, todos 

os dias, 8 horas da nossa vida e sermos felizes apenas 

com o que sobrar. 

 

Disponível em: https://www.otempo.com.br/opiniao/open-mind-

brazil/jesse-koz-e-shurastey-e-o-valor-da-felicidade-no-trabalho-1.2676954 

 

11) Sobre o uso de sequências narrativas, nos dois 

primeiros parágrafos do texto III, analise as afirmativas 

a seguir.   

 

I. Trata-se de um uso incorreto, uma vez que essas 

estruturas linguísticas não são permitidas em textos 

dissertativos-argumentativos.  

II. Trata-se uma estratégia argumentativa, uma vez que 

permitiu ao autor contextualizar o tema a ser debatido 

ao longo do texto.  

III. Trata-se de um uso prejudicial à coesão do texto, 

uma vez que esse tipo de estrutura prejudica a 

organização dos argumentos.  

 

É correto o que se afirma em  

a) I.  

b) II.  

c) III.  

d) I e III.  

e) I, II e III.  

____________________________________________ 

 

12) A respeito da pontuação utilizada no terceiro 

parágrafo do texto III, analise as afirmações a seguir.  

 

I. As interrogações contribuem para levar o leitor a uma 

reflexão sobre o tema debatido.  

II. As interrogações ilustram dúvidas comuns quando se 

busca uma mudança de vida.  

III. As aspas foram utilizadas para diferenciar as vozes 

presentes no texto.  

IV. As aspas foram utilizadas para evidenciar que o 

texto entre elas possui sentido figurado.  

 

É correto o que se afirma em  

a) I e III.  

b) II e IV.  

c) II e III.  

d) I, II e IV.  

e) I, II e III.  

____________________________________________ 

 

https://www.otempo.com.br/opiniao/open-mind-brazil/jesse-koz-e-shurastey-e-o-valor-da-felicidade-no-trabalho-1.2676954
https://www.otempo.com.br/opiniao/open-mind-brazil/jesse-koz-e-shurastey-e-o-valor-da-felicidade-no-trabalho-1.2676954


13) De acordo com o texto III, para ser feliz no trabalho, 

é necessário 

a) esquecer os sentimentos ruins relacionados à rotina 

cotidiana.  

b) mudar radicalmente os hábitos em direção ao que se 

gosta.  

c) alterar a forma como se percebe e se vive os fatos do 

dia-a-dia.  

d) alcançar as metas definidas pela equipe e suas 

recompensas.  

e) planejar as ações com vistas a ter uma segurança no 

futuro.  

____________________________________________ 

14) Assinale a alternativa em que o verbo destacado 

possui a mesma transitividade do verbo presente no 

seguinte trecho do texto: “... para criar o melhor 

ambiente possível ...”.  

a) “Quando alguém gosta do que faz ...”.  

b) “Quem nunca pensou em mudar de vida?”.  

c) “... sonhar com o fim de semana, com ...”.  

d) “Vendeu as poucas coisas que tinha.”.  

e) “ ... desperte em todos nós o sentimento ...”.  

____________________________________________ 

 

15) Segundo as convenções ortográficas, as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo devem ser 

acentuadas. Assinale a alternativa cuja palavra em 

destaque exemplifica essa regra.  

a) “ ... abandonar a faculdade de educação física.”.  

b) “ ... um videogame, uma televisão, um micro-ondas 

...”. 

c) “... a frase, atribuída ao sábio chinês Confúcio ...”. 

d) “... lutar para criar o melhor ambiente possível ...”. 

e) “... sonhar com o fim de semana, com as férias.”. 

____________________________________________ 

 
 
 

 

16) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas, caracteriza: 

 

a) uma diretriz do Sistema Único de Saúde SUS.  

b) um objetivo do Sistema Único de Saúde SUS.  

c) um princípio do Sistema Único de Saúde SUS. 

d) uma atribuição do Sistema Único de Saúde SUS. 

e) uma competência do Sistema Único de Saúde SUS.  

____________________________________________ 

 

17) Sobre o Conselho de Saúde, considere as 

afirmativas:  

1. é uma instância colegiada, deliberativa e 

permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) 

em cada esfera de Governo.  

2. apresenta composição, organização e 

competência fixadas na Lei no 8.080/90. 

3. atua na formulação e proposição de estratégias 

e no controle da execução das Políticas de 

Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos 

e financeiros. 

4. as funções, como membro do Conselho de 

Saúde, serão remuneradas, considerando-se o 

seu exercício de relevância pública.  

Marque a alternativa correta:  

 

a) apenas as alternativas 1, 2 e 3 estão corretas.  

b) apenas as alternativas 2 e 3 estão corretas. 

c) apenas as alternativas 1, 3 e 4 estão corretas. 

d) apenas as alternativas 1 e 3 estão corretas. 

e) apenas as alternativas 2 e 4 estão corretas. 

____________________________________________ 

 

18) Considerando o Decreto Presidencial no 7.508, de 

28 de junho de 2011, sobre as Regiões de Saúde pode-

se afirmar, EXCETO:  

 

a) serão instituídas pelo Estado, em articulação com os 

Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas 

na Comissão Intergestores Tripartite - CIT.  

b) poderão ser instituídas Regiões de Saúde 

interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, 

por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação 

com os Municípios. 

c) serão referência para as transferências de recursos 

entre os entes federativos.  

d) os entes federativos definirão os seus limites 

geográficos em relação às Regiões de Saúde.  

e) a instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas 

de fronteira com outros países deverá respeitar as 

normas que regem o Sistema Único de Saúde - SUS. 

____________________________________________ 

 

19) O atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais, representa:  

 

a) uma diretriz das ações e serviços públicos de saúde.  

b) um critério de rateio dos recursos da União 

vinculados à saúde e destinado aos Estados.  

c) uma atribuição para atuação em serviços públicos de 

saúde. 

LEGISLAÇÃO DO SUS 



d) uma regulamentação das atividades do agente 

comunitário de saúde e agente de combate às endemias.  

e) uma condicionante para a execução dos serviços 

públicos de saúde, de forma direta, ou através de 

terceiros.  

__________________________________________ 

 

20) Considerando a evolução histórica da organização 

do sistema de saúde no Brasil, são características do 

sistema público de saúde antes da Constituição de 1988, 

EXCETO:  

 

a) sistema centralizado e de responsabilidade federal, 

sem a participação dos usuários. 

b) o sistema público de saúde atendia a quem contribuía 

para a Previdência Social. 

c) as atividades de promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação eram centralizadas na esfera federal.   

d) o conceito de saúde era definido apenas como a 

ausência de doenças. 

e) apenas 30 milhões de pessoas tinham acesso aos 

serviços hospitalares. 

____________________________________________ 

 
 

 

 

 

21) Paciente L.S.A, gestante de 9 semanas compareceu 

à clínica odontológica com queixa de dor no elemento 

36. No exame clínico pode-se observar presença de 

abcesso na região, e no exame radiográfico foi 

constatado fratura na raiz, sendo indicado a exodontia 

do mesmo. Devido ao quadro relatado, qual sal 

anestésico é contraindicado? 

a) Lidocaína. 

b) Felipressina. 

c) Prilocaína. 

d) Epinefria. 

e) Adrelina. 

____________________________________________ 

 

22) Para um bom planejamento cirúrgico é essencial que 

o profissional tenha conhecimento e domine cada 

manobra fundamental da cirurgia. Sabendo cada passo 

e como ele deve ser feito, as chances de intercorrências 

são significativamente reduzidas. De acordo com seus 

conhecimentos, assinale a alternativa correspondente à 

exérse. 

a) Deslocamento. 

b) Ostectomia. 

c) Incisão. 

d) Síntese. 

e) Divulsão. 

____________________________________________ 

 

23) A qualidade de uma incisão é indispensável para 

que aja um bom aporte sanguíneo. Sabendo disso, é 

correto afirmar: 

a) a base da incisão deve ser mais larga que a região em 

si incisionada. 

b) a incisão não deve ser mais extensa que o sítio 

operatório. 

c) o tecido deve ser tensionado com força para uma boa 

visualização do campo operatório. 

d) a lâmina deve encostar no osso a 45 graus, correr 90 

graus e sair do osso a 45 graus. 

e) a incisão de mead é a correta para dentes anteriores, 

pois promove um correto aporte sanguíneo.  

____________________________________________ 

 

24) No que se refere ao um coadjuvante terapêutico 

dentro da farmacologia, é correto afirmar que ele: 

a) é o componente responsável pela ação terapêutica. 

b) facilita a dissolução do princípio ativo no veículo ou 

excipiente. 

c) é um componente que não apresenta nenhuma 

modificação terapêutica por não ter princípio ativo, 

similar ao placebo. 

d) auxilia a ação do princípio ativo, por diferentes 

mecanismos. 

e) tem como finalidade evitar alterações de ordens 

físicas, químicas ou biológicas do produto. 

 

____________________________________________ 

 

25) É fundamental que o profissional ao receitar uma 

droga, saiba a posologia da mesma, assim ele poderá 

orientar o paciente corretamente e não causará nenhum 

efeito adverso no mesmo.  

Sabendo que a meia-vida de um medicamento são 2 

horas, e o medicamento tem 4 meia-vidas, é correto 

afirmar: 

a) O medicamento deve ser administrado a cada 8 horas. 

b) O medicamento tem baixa toxicidade, podendo ser 

administrado a cada 6 horas. 

c) O paciente só poderá tomar 1 comprimido por dia. 

d) A segunda meia vida desse medicamento será a cada 

1 hora. 

e) O medicamento está contraindicado para pacientes 

hepatopatas compensados.  

____________________________________________ 

 

26) Uma criança de 2 anos chegou ao consultório 

odontológico com alto índice de manchas brancas nos 

dentes. Para um conduta correta? 

a) Aplicar flúor fosfato acidulado 1,23%. 

b) Aplicar flúor neutro. 

c) Aplicar flúor verniz. 

d) Aplicar selante nos dentes com manchas brancas. 

e) Aplicar cimento de ionômero de vidro nos dentes 

manchados. 

____________________________________________ 

27) Para que a raspagem supragengival seja executada 

de maneira eficiente, é necessário que seja usado os 

materiais adequados. Ao raspar a região mesial dos 

dentes posteriores, devemos escolher a cureta de Gracey 

número: 

a) 9-10 

b) 5-6 

c) 13-14 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 



d) 11-12 

e) 1-2 

____________________________________________ 

 

28) A fim de propiciar uma melhor relação entre a área 

aderida e a área livre, de modo a permitir um melhor 

controle de estresse de polimerização, foram criadas 

diversas técnicas de inserção incremental de 

compósitos. Nas cavidades classe I oclusais, por 

exemplo, normalmente se procede a reconstrução da 

dentina de cada uma das cúspides individualmente e, na 

sequência, faz-se o mesmo com os compósitos 

referentes ao esmalte. Essa tática, além de permite: 

a) Um bom controle do fator C. 

b) A manipulação correta das cúspides. 

c) Uma visualização adequadas da anatomia. 

d) A dissolução de cada camada incrementada. 

e) A correta posição do componente delta. 

____________________________________________ 

 

29) Paciente chega à clínica odontológica com queixa 

de uma “bolinha” (fístula), observada na região do 

elemento 24. Ao realizar teste de sensibilidade, o 

mesmo não relatou dor ou qualquer alteração sensível 

no dente mencionado. De acordo com essas 

informações, é correto afirmar: 

a) Por não haver sensibilidade, deve ser feito o 

acompanhamento radiográfico periodicamente desse 

elemento. 

b) O dente sofreu uma necrose pulpar, visto que não há 

sensibilidade na região. 

c) A checagem de oclusão deve ser realizada, pois o 

contato prematuro gera sensibilidade. 

d) O elemento pode estar sofrendo de uma pulpite 

reversível. 

e) Deve ser feita a exodontia do elemento, afim de evitar 

um abcesso, pois a fístula apresentada é sinal de 

infecção. 

____________________________________________ 

 

30) Em relação ao Carcinoma Espinocelular, é correto 

afirmar, EXCETO: 

a) Na cirurgia, recomenda-se margem de de 8 a 10 mm. 

b) O diagnóstico diferencial é feito através da 

observação por lesões que aparecem apenas intrabucais. 

c) É o tumor mais comum na cavidade oral. 

d) As queixas costumam ser de feridas que não 

cicatrizam e que formam crostas concomitantes com 

sangramento. 

e) Podem ocorrer extensão tumoral para a mandíbula 

através do nervo mentoniano. 

____________________________________________ 

 

31) No que se refere ao Carcinoma de Células 

Escamosas, qual característica mencionada não 

apresenta essa lesão? 

a) A base da úlcera apresenta uma superfície de aspecto 

granular. 

b) A cor costuma ser avermelhada/acinzentada. 

c) É indolor. 

d) Na maioria dos casos apresenta necrose. 

e) O tratamento é cirúrgico. 

____________________________________________ 

 

32) Sabe-se que oclusão é dividida por planos, o vertical 

e o horizontal. Para a confecção de próteses, 

diagnósticos de DTMs, tratamentos ortodônticos e até 

mesmo restaurações de elementos dentários, é 

importante que o profissional tenha conhecimento 

dessas características afim de promover um bom 

funcionamento da articulação. Assinale a alternativa 

correspondente ao plano horizontal. 

a) Dimensão Vertical de Repouso. 

b) Relação Oclusiva de Repouso. 

c) Espaço Funcional Livre. 

d) Dimensão de Lateralidade. 

e) Relação Cêntrica. 

____________________________________________ 

 

33) Em análise de oclusão, na lateralidade, o côndilo de 

trabalho rotacional. O de balanceio, move-se anterior, 

medial e inferiormente. Sabendo disso, é correto afirmar 

que a trajetória do côndilo de balanceio é mostrada 

apenas nos planos: 

a) horizontal e frontal. 

b) sagital e horizontal. 

c) sagital, horizontal e frontal. 

d) lateral e sagital. 

e) frontal e lateral. 

____________________________________________ 

 

34) Para a dissociação de raízes e condutos radiculares, 

qual técnica radiográfica deve ser realizada? 

a) Técnica de Black. 

b) Técnica do Posicionamento. 

c) Técnica Sobreposta. 

d) Técnica de Clark. 

e) Técnica de Miller-Winter. 

____________________________________________ 

 

35) Qual a técnica radiográfica deve ser realizada para 

a localização de corpos estranhos, dentes 

supranumerários ou dentes decíduos intruídos após 

traumatismos, e que visa avaliar a posição das raízes ou 

mesmo a profundidade de intrusão? 

a) Técnica de Fazzi. 

b) Técnica de Melt. 

c) Técnica da Bissetriz. 

d) Técnica de Lateralidade. 

e) Técnica de Gowlf. 

____________________________________________ 

 

36) Após realizar a exodontia do elemento 24, o 

cirurgião dentista notou que após 10 minutos a ferida 

continuava sangrando significativamente. Qual a 

conduta correta? 

a) Fazer compressa com gaze por 10 minutos, 

observando a regressão do sangramento, até que pare. 

b) Orientar o paciente que permaneça de cabeça 

erguida, entregar um pacote de gaze e dispensá-lo. 



c) Aplicar anestésico com vasoconstritor para que a 

vasoconstrição reduza o fluxo sanguíneo e liberar o 

paciente. 

d) É normal que haja sangramento até 48 horas após a 

cirurgia. 

e) Deve ser feito a prescrição de um medicamento para 

controlar o sangramento. 

____________________________________________ 

 

37) Em relação a Meia-Vida dos medicamentos, é 

INCORRETO afirmar: 

a) Representa o tempo gasto para que a concentração 

plasmática original de um fármaco no organismo se 

reduza à metade, após sua administração. 

b) A cada intervalo de tempo correspondente a uma 

meia-vida, a concentração decresce em 50% do valor 

que tinha no início do período 

c) Os fármacos são eliminados na sua totalidade após 

esse período. 

d) O processo se completa após quatro meias-vidas. 

e) A Meia-Vida da Amoxicilina é de 2 horas. 

____________________________________________ 

 

38) A água é a melhor parceira para um medicamento 

ser ingerido, pois o leite, o chá ou o suco de algumas 

frutas contêm substâncias que podem reagir com 

determinados fármacos e formar compostos que o 

organismo não consegue absorver. O volume ideal de 

água para acompanhar o medicamento fica em torno de 

_____ mL, pois volumes maiores acabam diluindo o 

fármaco, podendo diminuir seu grau de eficácia. 

Assinale a alternativa correspondente ao espaço. 

a) 600. 

b) 400. 

c) 250. 

d) 50. 

e) 800. 

____________________________________________ 

 

39) Após serem absorvidos e distribuídos aos locais de 

ação para exercerem seus efeitos farmacológicos, os 

fármacos são biotransformados, na grande maioria das 

vezes. Por biotransformação entende-se um conjunto de 

reações enzimáticas que transformam o fármaco num 

composto diferente daquele originalmente 

administrado, para que possa ser eliminado. 

Onde ocorre a biotransformação? 

a) Intestino. 

b) Fígado. 

c) Rim. 

d) Estômago. 

e) Boca. 

____________________________________________ 

 

40) Os ____________________ podem ser 

considerados como reações adversas graves, 

caracterizadas pela ação do fármaco sobre o feto, o que 

provoca alterações morfológicas, funcionais e 

emocionais no mesmo, sobretudo quando administrado 

no período da organogênese (entre a 2ª e a 10ª semana 

de gestação). O melhor exemplo é o da talidomida, 

antiemético muito empregado na década de 1950 para 

controlar náuseas e vômitos durante a gravidez, mas que 

causou perda gestacional, malformações severas, 

especialmente de membros (sendo a focomelia o defeito 

que mais chamou a atenção para sua identificação), 

anomalias cardíacas, renais e surdez. De qual efeito o 

texto se trata? 

a) Colaterais. 

b) Secundários. 

c) De hipersensibilidade. 

d) De Idiossincrasia. 

e) Teratogênicos. 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


