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PORTUGUÊS

Bola de cristal revela bom 2010 para cinema nacional

Vamos brincar um pouco de bola de cristal. Na minha,
começam a aparecer sinais de que o 2010 do cinema brasileiro
será ótimo, ao menos em termos de público. Com base em uma
lista de lançamentos do site Filme B, é possível arriscar que o
próximo ano será o segundo melhor do período da retomada,
logo abaixo de 2003, que registrou mais de 22 milhões de
espectadores para filmes nacionais.

Quais são os indícios? Primeiro,
claro, “Lula, o Filho do Brasil”, que estreia
em janeiro. Talvez o filme não chegue aos
10 milhões de espectadores desejado
pelo produtor Luiz Carlos Barreto. Mas
dá para dizer, sem medo de errar, que ele
quebrará o recorde de público da
retomada que hoje pertence a “Se Eu
Fosse Você 2”, que teve mais de 6
milhões de ingressos vendidos.

Até aí, foi fácil. Agora uma
previsão mais ousada: “Chico Xavier”, biografia do médium
mineiro com a assinatura de Daniel Filho, vai se aproximar da
casa dos 5 milhões de espectadores. De onde vem essa certeza?
Do sucesso de “Bezerra de Menezes”, filme modesto que levou
mais de 400 mil pessoas ao cinema apenas com seu chamariz
espírita, quase sem campanha de marketing.

Para finalizar, chuto outros quatro filmes que, a meu ver,
vão ultrapassar a barreira de 1 milhão de espectadores: “Quincas
Berro D’Água”, “Bruna Surfistinha”, “O Bem Amado” e “Tropa
de Elite 2”. Ou seja, seis filmes acima dessa marca – um a menos
que em 2003.

Minha bola de cristal só não consegue me dizer se 2010
será bom em termos de qualidade. Aí só Deus sabe. Nesse caso,
as previsões são retroativas. Só dá para afirmar que 2009 foi
decepcionante nesse sentido. Mas isso vai merecer um outro
post em breve.

Disponível em: http://colunistas.ig.com.br/ricardocalil/2009/12/08/bola-de-cristal-2010-sera-

otimo-para-o-cinema-nacional/. Acesso em 08/12/2009.

01 – De acordo com o autor 2010 será o ano do cinema brasileiro
porque:

A) lançará um filme que conta a história do presidente do Brasil;
B) o filme “Lula, o filho do Brasil” terá mais de 10 milhões de

espectadores;
C) serão lançados mais de seis filmes em 2010;
D) pela expectativa de público que deve ser maior que em 2003;
E) pela qualidade dos filmes que serão lançados.
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É crítico de cinema, redator-chefe da revista “Trip” e colaborador
da “Folha de S. Paulo”. Escreveu sobre filmes e outros assuntos
para o site NoMínimo, a revista “Bravo” e os jornais “Gazeta
Mercantil” e “Jornal da Tarde”, entre outros.

02 – Conforme o tom do texto, a boa previsão para o filme
biográfico “Chico Xavier” se deve ao motivo de que:

A) sua história é admirada por milhares de seguidores da
doutrina espírita;

B) uma grande campanha de marketing foi feita pelo diretor
Daniel Filho;

C) um filme empreitado por um diretor como Daniel filho não se
pode perder;

D) há um grande chamariz por ser de temática espírita;
E) baseado noutro filme do mesmo tema que levou mais de 400

mil pessoas aos cinemas, estima-se que este leve muito mais
gente.

03 – O autor do texto diz que “foi fácil” até determinada previsão
e que nas próximas “vai ousar”. Isso se dá porque:

A) o tema do primeiro filme é demasiado importante para os
espectadores em relação aos demais;

B) é mais fácil prever uma estimativa de números de
espectadores de filmes com temáticas mais comuns do que
aquelas envolvendo assuntos relativos à religiosidade do
povo;

C) o diretor de “Lula, o filho do Brasil” tem um nome mais
relevante no cinema que o do filme “Chico Xavier”;

D) um se trata de uma biografia autorizada e o outro de uma
autobiografia;

E) o primeiro quebrará o recorde de outro filme já estabelecido
no mundo da sétima arte.

04 – Quando o autor do texto afirma “um a menos que em
2003”, referindo-se ao total de filmes para 2010, ele sugere que:

A) o menor índice de filmes implicará em perda de audiência em
2010;

B) que o número 1 milhão corresponderá ao valor de bilheteria
em 2010;

C) mesmo com um número menor de filmes, isso não implicará
menor número de público para 2010;

D) apenas um filme em 2003 não ultrapassou a marca de 1 milhão
de espectadores;

E) somente filmes de 2010 ultrapassarão a marca de 1 milhão de
reais.

05 – Na opinião do autor do texto “2009 foi decepcionante”
pois:

A) produziu poucos filmes em relação a 2003 e 2010;
B) os filmes de 2009 não tiveram bons diretores e produtores

como Daniel Filho e Luiz Carlos Barreto;
C) não obteve um bom número de público como houve em 2003

e 2010;
D) as previsões retroativas a 2009 já previam o fracasso dos

filmes;
E) não houve incentivo por parte das leis de incentivo à cultura

já que não havia nenhum filme importante sendo rodado,
como é o filme sobre Lula.
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06 – O artigo “o” destacado no texto faz uma realização anafórica
com a entidade abaixo relacionada:

A) bola de cristal;
B) cinema brasileiro;
C) ano;
D) film B;
E) espectador.

07 – O pronome pessoal “ele” em negrito e sublinhado no texto
faz uma retomada de:

A) Luiz Carlos Barreto;
B) Lula;
C) Se Eu Fosse Você 2;
D) Lula, o Filho do Brasil;
E) Chico Xavier.

08 – Na frase “De onde vem essa certeza?”, o pronome
demonstrativo essa refere-se cataforicamente a:

A) certeza;
B) sucesso;
C) filme;
D) chamariz;
E) campanha.

09 – Nas frases “Aí só Deus sabe” e “Nesse caso, as previsões
são retroativas”. Os termos destacados fazem uma referência
anafórica a:

A) se 2010 será bom em termos de qualidade;
B) minha bola de cristal;
C) previsões retroativas;
D) se 2010 terá mais espectadores;
E) se 2010 venderá mais filmes.

10 – Na frase “Minha bola de cristal só não consegue me dizer
se 2010 será bom em termos de qualidade”, o termo em destaque
tem função de:

A) índice de indeterminação do sujeito;
B) objeto direto;
C) agente apassivador;
D) preposição condicional;
E) conjunção integrante de uma oração subordinada.

CONHECIMENTOS GERAIS

11 – Sobre a política do município de Cuitegi, todos os ilustres
abaixo já exerceram o papel de prefeito(a) da cidade, EXCETO :

A) Maria Evanisia Paulino e silva
B) Guilherme Cunha Madruga
C) Januario Soares dos Santos
D) Antonio Paulino Filho
E) Ednaldo Paulo Lino

12 – Todo cidadão que nasce em uma cidade, naturalmente, é
chamado por um gentílico correspondente. Neste caso, quem
nasce em Cuitegi é:

A) cuitegiense
B) cuitegense
C) cuitegiano
D) cuitegieniense
E) cuitense

13 – Todos os municípios abaixo citados fazem divisa com
Cuitegi, EXCETO :

A) Guarabira
B) Borborema
C) Alagoinha
D) Pilõezinhos
E) Pilões

14 – Conforme estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2009, a estimativa da
população do município de Cuitegi corresponde a:

A) 05.824 habitantes
B) 07.243 habitantes
C) 09.473 habitantes
D) 10.124 habitantes
E) 11.935 habitantes

15 – Cuitegi faz parte, geograficamente, de uma mesorregião
do estado da Paraíba formada por 66 municípios denominada:

A) Sertão Paraibano
B) Borborema
C) Agreste Paraibano
D) Mata Paraibana
E) Guarabira

16 – É sabido que em todo município sempre há algo que o
vangloria devido a presença de milhares de pessoas que são
atraídas em uma determinada época, data ou temporada do ano
para comemorar os festejos religiosos. Em Cuitegi não é
diferente, anualmente, as pessoas comparecem durante uma
semana para comemorar a festa de Santos Reis que ocorre no
mês de:

A) janeiro
B) fevereiro
C) julho
D) outubro
E) dezembro

17 – Um fato curioso na cidade de Cuitegi é que Santos Reis
não é oficialmente o padroeiro da cidade, apesar da tradicional
festa que se comemora no município. Religiosamente, o(a)
padroeiro(a) da cidade é:

A) Nossa Senhora da Luz
B) São Sebastião
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C) São Francisco
D) Santo Antônio
E) Nossa Senhora do Rosário

18 – Recentemente, o Governo do Estado da Paraíba apresentou
um projeto à população paraibana, pegando carona em um
audacioso projeto que será financiado pelo Governo Federal,
que pode ser, de vez, a inclinação ascendente da economia
paraibana para os próximos anos. Trata-se da instalação do
“Porto de Águas Profundas” a ser implantado na cidade de:

A) Cabedelo
B) Mataraca
C) Lucena
D) Pitimbú
E) João Pessoa

19 – Associe entre os nomes abaixo os pontos turísticos com as
cidades a que pertencem e assinale a alternativa correta.

( 1 )Pinturas Rupestres
( 2 )Cruz da Menina
( 3 )Roliúde Nordestina (letreiro)
( 4 )Pico do Jabre
( 5 )Vale dos Dinossauros

(    )Patos
(    )Maturéia
(    )Sousa
(    ) Ingá
(    )Cabaceiras

A sequência correta é:

A) 4, 2, 5, 1, 3
B) 2, 4, 5, 3, 1
C) 3, 4, 5, 2, 1
D) 2, 4, 1, 3, 5
E) 2, 4, 5, 1, 3

20 – Todos os artistas abaixo citados são paraibanos, EXCETO:

A) Chico César
B) Zé Ramalho
C) Elba Ramalho
D) Alcymar Monteiro
E) Renata Arruda

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21 – Permitir o acesso à tecnologia de alto custo, apenas aos
cidadãos que possuam seguros privados de saúde, contraria
um dos princípios básicos do SUS que é:

A) Integralidade
B) Universalidade
C) Municipalidade
D) Equidade
E) Hierarquização

22 – Na participação no financiamento do SUS, é vedado ao
sistema que tipo de segmento:

A) Instituição Militar
B) Instituição Privada
C) Instituição Filantrópica
D) Hospitais Universitários
E) Empresa de capital estrangeiro

23 – De acordo com a lei n. 8080/90, capitulo III, que dispõe
sobre as articulações das políticas e programas de saúde
desenvolvidos para o SUS, a cargo das comissões intersetoriais,
considere os seguintes segmentos:

I. Alimentação e Nutrição
II. Biodiversidade
III. Segurança
IV. Ciência e Tecnologia

Estão corretas:

A) Somente I e IV
B) Somente II
C) Somente III e IV
D) Somente II e III
E) Somente IV

24 – Segundo a Norma de Assistência à Saúde (NOAS-SUS
2001), o financiamento da alta complexidade será gerenciado
por qual entidade:

A) Secretaria Municipal de Saúde
B) Secretaria Estadual de Saúde
C) Fundação Nacional de Saúde
D) Ministério do Planejameto
E) Ministério da Saúde

25 – Fibras que compõem os ligamentos Periodontais:

A) Cristoalveolares, horizontais, oblíquas e apicais
B) Dentogengivais, oblíquas e Transeptais
C) Dentoperiosteais, transeptais, Horizontais
D) Apicais, horizontais e oblíquas
E) Apicais, Verticais e oblíquas

26 – Hábito que está associado ao diastema e movimentação
dos incisivos,causando danos nos tecidos periodontais que
pode contribuir para o desenvolvimento do bruxismo ou
parafunção:

A) Polifagia
B) Quilofagia
C) Polidipsia
D) Poliúria
E) Autofagia
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27 – O índice de Loe e Silness (índice para proteção de inflamação
gengival), indica que o paciente está com G=2. Quais as
características desta fase:

A) Ausência de inflamação
B) Ligeira alteração da cor e da textura
C) Moderada vermelhidão, brilho e aumento de volume
D) Marcada vermelhidão com tendência ao sangramento

espontâneo
E) Marcada presença de tecido necrosado

28 – Paciente  de 20 anos chega ao consultório apresentando
um quadro de dor gengival, odor fétido, sangramento e alteração
das papilas interdentais, perdendo a morfologia do seu aspecto
normal triangular, reclamando de um gosto metálico na boca.
Este diagnóstico é compatível com:

A) Gengivite úlceronecrosante aguda
B) Gengivite ulcerodescamativa crônica
C) Gengivite eritematosa aguda
D) Periodontite Marginal
E) Periodontite infanto-juvenil aguda

29 – Insuficiência do córtex da glândula supra renal,
caracterizado pela pigmentação (coloração marrom) devido a
presença de melanina na camada basal do epitélio, afetando os
lábios, palato, língua conhecidas como “Manchas café com
Leite, causando problemas cardiovasculares, vômitos, fraqueza
e anemia.” São caracteristicas da:

A) Síndrome de Peutz-Jeghres
B) Doença de Addison
C) Deonça de Graves-Basedow
D) Deonça de Vaquez-Osler
E) Síndrome de Mikulicz

30 – Paciente do sexo masculino 45 anos queixando-se de
manchas brancas na boca, ao examiná-lo observou-se placas
esbranquiçadas, ligeiramente elevadas que eram removidas por
gazes, onde após esta remoção ficou evidenciado uma mucosa
de aspecto eritematoso. Esta descrição sugere um diagnóstico
de:

A) Leucoplasia pilosa
B) Língua saburrosa
C) Líquen plano
D) Leucoedema
E) Candidíase pseudomembranosa

31 – Paciente do sexo feminino, chega ao consultório
apresentando um nódulo lobulado, pediculado, de coloração
avermelhada, localizada na face vestibular  da gengiva marginal
entre o incisivo lateral e o incisivo central superior, havendo
sangramento ao toque. Esta lesão é compatível com:

A) Hiperplasia fibrosa inflamatória
B) Fibromatose gengival
C) Granuloma Piogênico

D) Fibroma
E) Papiloma

32 – Entre as principais doenças virais de transmissão
ocupacional na prática odontológica, podemos citar:

A) Hepatite B, Aids, Herpes simples
B) Aids, Varióla, Rubéola
C) Herpes simples, Queilite, Sarampo
D) Hepatite b, Rubéola, Afta
E) Sarampo,  Afta, Varíola

33 – Para a exodontia do Canino inferior, os nervos que devem
ser anestesiados são:

A) Incisivo e Lingual
B) Lingual e Mentoniano
C) Lingual e Milohióideo
D) Incisivo e Mentoniano
E) Mentoniano e Milohióideo

34 – Quanto a angulação do terceiro molar inferior, o tipo de
impactação mais comumente encontrado é:

A) Transverso
B) Horizontal
C) Vertical
D) Mésioangular
E) Distoangular

35 – A dentição mista é caracterizada por:

A) Ausência de inclinação vestibular dos dentes
B) Redução lateral dos arcos dentais
C) Ausência de compensação de espaço
D) Redução Antero-posterior dos arcos dentais
E) Formação das curvas de Spee e Wilson

36 – Proteína produzida pelo fígado, que é ativada pela vitamina
k quando há uma deficiência na sua produção, muito importante
no processo de coagulação sanguinea:

A) Trombina
B) Protrombina
C) Fibrina
D) Fibrinogênio
E) Niacina

37 – Após a remoção do tecido cariado da face oclusal do
elemento 36, as paredes circundantes de esmalte apresentam-
se sem suporte  de dentina, com objetivo de reforçá-las
recomenda-se o o seu preenchimento com que tipo de material:

A) Cimento hidróxido de cálcio
B) Cimento fosfato de zinco
C) Cimento ionômero de vidro
D) Resina fotopolimerizável
E) Cerômeros
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38 – A proliferação de tecido de granulação ao nível de exposição
pulpar denominado de Pólipo pulpar, caracteriza uma pulpite:

A) Crônica Hiperplásica
B) Crônica Ulcerada
C) Aguda
D) Aguda Irreversível
E) Aguda Reversível

39 – Paciente masculino de 12 anos apresenta uma cárie no 37,
durante o preparo cavitário ocorre uma exposição pulpar, com
sangramento abundante (vermelho claro) e nota a presença de
tecido cariado remanescente na cavidade. Após retirada do tecido
comprometido o sangramento se apresenta mais vivo e a polpa
com consistência normal. O tratamento indicado é:

A) Biopulpectomia
B) Pulpotomia
C) Curetagem Pulpar
D) Proteção direta
E) Proteção indireta

40 – Os espaços Teciduais ou espaços faciais, são aqueles que
formam vias naturais ao longo dos quais as infecções podem
progredir. Como exemplo desta progressão temos:

A) Cisto dentígero
B) Amelobastoma
C) Osteíte condensante
D) Osteossarcoma
E) Angina de Ludwig


