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LÍNGUA PORTUGUESA
NOÇÕES DE DIREITO
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 15 de Língua

Portuguesa, 10 de Noções de Direito e 35 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. Esta prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de
suas respostas no gabarito oficial.
3. Não perca tempo em questões, cujas respostas lhe pareçam difíceis, volte a elas se lhe sobrar tempo.
4. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta.
5. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
6. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com sua folha de respostas, devidamente
preenchidos e assinados.
7. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 2 (duas) horas contadas a partir do
efetivo início das mesmas.
8. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a mesma poderá ser destacada.
9. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico www.fumarc.org.br, dois
dias depois da realização da prova.
10. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa prova.
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Prezado (a) candidato (a):
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:
Nº de Inscrição

Nome

ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – Cad. 6
INSTRUÇÃO: As questões de 1 a 8 referem-se ao texto a seguir. Leia-o antes de responder a elas.
SEMPRE AS RELATIVAS
Sírio Possenti
o

1 §
Tostão, o que foi jogador de futebol, abandonou a carreira por causa de problemas em seu olho, fruto de
uma bolada. Estudou medicina, psicanálise, foi professor. Abandonou esta nova carreira há uns dez anos (ou
mais?) para tornar-se comentarista esportivo (na TV), espaço que também abandonou. Há alguns anos é colunista
da Folha, que o publica duas vezes por semana.
o
2 §
Na coluna de 13/10/2013, afirma sobre si mesmo que é um colunista que foi jogador, não um jogador
que se tornou colunista. E se queixa de que tem gente que não entende.
o
3 §
Analisa futebol. De vez em quando, cita poemas e evoca a psicanálise. Alguns o consideram um estilista
da língua, outros elogiam sua perspicácia, incluindo sua análise estranha do idiomatismo “correr atrás do prejuízo”,
que ele acha um erro, porque ninguém faria isso, isto é, correr atrás do prejuízo. Mas isso é argumento? Mas esqueceu que se trata de um idiomatismo. Também não chove a cântaros e ninguém bate um papo, literalmente.
o
4 §
Sem dúvida, Tostão é uma boa fonte para o português culto de hoje. É um representante da cultura e
escreve profissionalmente. Com um viés regional, claro, mas uma língua falada em território(s) tão extenso(s) há
de ter vários padrões.
o
5 §
Uma de suas marcas é a ausência dos pronomes em casos como “formei em medicina”. Não tenho certeza absoluta (isto é, não disponho de dados quantitativos), mas diria que Minas – em algumas regiões, pelo menos – é onde esta variante inovadora está mais assentada. E é culta, não apenas popular, como se poderia pensar. Tanto que Tostão a emprega em suas colunas.
o
6 §
Outra marca que se espalha cada vez mais, e que está firme em Minas (mas não só lá) é a chamada
relativa cortadora. Tostão forneceu bons exemplos em sua coluna de 9/10/13, na mesma Folha (Esporte, p. D4).
Escreveu:
o
7 §
“Parafraseando o poeta (ele cita muito Fernando Pessoa), “Tabacaria” pode não ser o mais belo poema
da literatura universal, mas é, para mim, o mais belo, pois é o que mais gosto”. Depois: “Já o Cruzeiro não é o
mais belo time do Brasileiro somente porque é o time que mais gosto e que tenho mais laços afetivos”.
o
8 §
Cortadora é a adjetiva que elimina a preposição. Em vez das formas “de que mais gosto” e “com que /
com o qual tenho mais laços”, ocorrem as formas “que mais gosto” e “que tenho mais laços”.
o
9 §
Uma observação importantíssima: quem usa essas formas não diz “gosto isso” (diz “gosto disso”) nem
“tenho ele mais laços afetivos” (diz “com o qual tenho…”). Ou seja: a queda da preposição só ocorre nas relativas.
É uma regra sofisticada!
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o
10 §
Já se pensou que esta variante ocorria apenas ou predominantemente nas regiões rurais. Mas ela se
espalha cada vez mais. Tarallo (A pesquisa sociolinguística, São Paulo, Ática) pesquisou a ocorrência das relativas desde 1725. Quantificou a ocorrência das diversas formas e descobriu que a cortadora ocorria muito pouco
em 1725. Sua presença nos documentos foi aumentando paulatinamente até 1825. Desde então, cresce vertiginosamente: sua ocorrência é de cerca de 70% já em 1880!
o
11 §
É evidente, mas é bom anotar, que os dados analisados por Tarallo são todos de língua escrita. E é provável que os números fossem mais altos na língua falada também naquele tempo, como são claramente hoje.
o
12 §
As outras relativas, além da cortadora, são a ainda considerada padrão (do tipo “o time de que mais gosto”) e a que retém o pronome pessoal – como se redobrasse o nome retomado por “que” ou “qual” (como em “o
time que mais gosto dele”).
o
13 §
A história da língua revela, quase sem exceções, que, para cada alternativa (variante), existe documentação antiga. Ou seja, praticamente não se inventa nada quando parece que se “criam” novas formas de falar.
Dizendo melhor: quando parece que se cria alguma forma nova, ou ela é velha ou resulta da aplicação de uma
regra antiga.
(Disponível em: <http://terramagazine.terra.com.br/blogdosirio/blog/>. Acesso em: 25 out. 2013).
QUESTÃO 01
I.
II.
III.

Não existe uniformidade no português padrão.
As orações relativas são, para o autor, um tema recorrente.
Na maioria das vezes, o que é visto como inovação linguística é fenômeno preexistente, historicamente arraigado na língua.

Tendo em conta as afirmativas acima, pode-se dizer que, a partir da leitura do texto, são CORRETAS:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.

QUESTÃO 02
I.
II.
III.
IV.

O advogado de que estamos falando é um profissional competente e renomado.
O advogado que estamos falando é um profissional competente e renomado.
O advogado que estamos falando dele é um profissional competente e renomado.
O advogado é um profissional competente e renomado e é dele que estamos falando.

Tendo em conta os períodos acima, resultantes da junção das frases “O advogado é um profissional competente e
renomado.” e “Estamos falando do advogado.”, pode-se afirmar que os diferentes formatos de orações relativas
(orações adjetivas, segundo a Nomenclatura Gramatical Brasileira) discutidos pelo autor do texto estão representados apenas em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e III.
II e III.
I, II e III.
I, II e IV.
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QUESTÃO 03
Todas as alternativas ilustram características do português de Tostão, segundo o autor, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Dentre as muitas experiências curiosas que passei no estrangeiro, há uma que nunca esqueço.
O operário caiu de grande altura, mas, surpreendentemente, não machucou, não sofreu um arranhão sequer.
Um excelente ator negro americano, que eu não consigo recordar o nome, é que faz o papel do investigador.
Quanto ao biografado, o jornalista observa que, se suicidou, conforme alegam alguns, ou se foi assassinado,
segundo creem outros, nem mesmo o tempo dirá.

QUESTÃO 04
I.
II.
III.

o

No 4 §, o autor constrói ironias acerca da incompetência linguística do ex-jogador Tostão.
o
No 12 §, o autor põe em dúvida que construções do tipo “o time de que mais gosto” continuem indefinidamente como padrão na língua portuguesa.
o
Da leitura do 10 § se depreende que as relativas cortadoras inexistiam do século XVII para trás.

Tendo em conta as afirmativas acima, pode-se dizer que são INCORRETAS:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

QUESTÃO 05
Em todas as alternativas, as aspas foram utilizadas com a mesma finalidade, EXCETO:
o

(A) Uma de suas marcas é a ausência dos pronomes em casos como “formei em medicina”. (5 §)
(B) Em vez das formas “de que mais gosto” e “com que / com o qual tenho mais laços”, ocorrem as formas “que
o
mais gosto” e “que tenho mais laços”. (8 §)
(C) Uma observação importantíssima: quem usa essas formas não diz “gosto isso” (diz “gosto disso”) nem “tenho
o
ele mais laços afetivos” (diz “com o qual tenho…”). (9 §)
o
(D) Ou seja, praticamente não se inventa nada quando parece que se “criam” novas formas de falar. (13 §)
QUESTÃO 06
Assinale a alternativa em que a reformulação do trecho transcrito entre parênteses implique erro ou mudança de
sentido.
(A) Dito de outro modo: praticamente nada é inventado quando, aparentemente, recorre--se a formas novas de
falar.
o
(Ou seja, praticamente não se inventa nada quando parece que se “criam” novas formas de falar. – 13 §).
(B) Ou seja: a supressão da preposição verifica-se tão somente nas relativas. Trata-se de uma regra sofisticada!
o
(Ou seja: a queda da preposição só ocorre nas relativas. É uma regra sofisticada! – 4 §).
(C) Indubitavelmente, Tostão é uma boa fonte para o português culto contemporâneo.
o
(Sem dúvida, Tostão é uma boa fonte para o português culto de hoje. – 4 §).
(D) Contudo, esqueceu-se de que se trata de um idiomatismo.
o
(Mas esqueceu que se trata de um idiomatismo. – 3 §).
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QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que a alteração na pontuação do trecho transcrito entre parênteses NÃO implique erro
ou mudança de sentido.
(A) Há alguns anos, é colunista da Folha que o publica duas vezes por semana.
o
(Há alguns anos é colunista da Folha, que o publica duas vezes por semana. – 1 §).
(B) Tostão (o que foi jogador de futebol) abandonou a carreira por causa de problemas em seu olho, fruto de uma
bolada.
(Tostão, o que foi jogador de futebol, abandonou a carreira por causa de problemas em seu olho, fruto de uma
o
bolada. – 1 §).
(C) Na coluna de 13/10/2013, afirma, sobre si mesmo, que é um colunista, que foi jogador; não um jogador, que
se tornou colunista...
(Na coluna de 13/10/2013, afirma sobre si mesmo que é um colunista que foi jogador, não um jogador que se
o
tornou colunista. – 2 §).
(D) E se queixa de que tem gente, que não entende.
o
(E se queixa de que tem gente que não entende... – 2 §).

QUESTÃO 08
I.
II.
III.
IV.

idiomatismo (3º §):
perspicácia (3º §):
literalmente (3º §):
redobrasse (12º §):

idiotismo
argúcia
à letra
quadruplicasse

Considerando as relações de sinonímia propostas para os termos acima, dado o contexto de sua utilização pelo
autor, pode-se dizer que são CORRETAS:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.
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QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE, na ordem em que ocorrem, as lacunas do resumo de
artigo científico a seguir.
Resumo:________. artigo traça considerações sobre parte da obra poética de Cecília Meireles, a qual é dirigida
às crianças. Com o estudo específico de seu livro, Ou isto ou aquilo (1993), pretende-se observar as características de um livro de poemas infantis. Ao analisar ________ livro quanto ao seu nível estético-literário, tem-se por
objetivo destacar sua relevância na literatura infantil e as contribuições da poetisa para ________ gênero literário.
Ao final será considerado o estudo da literatura infantil na escola, evidenciando o caráter pedagógico da poesia
infantil.
(Disponível em: http://www.olhodagua.ibilce.unesp.br/index.php/Olhodagua/article/view/3>. Acesso em: 20 out.
2013).
(A)
(B)
(C)
(D)

Este – este – aquele
Esse – esse – esse
Este – esse – esse
Esse – aquele – este

QUESTÃO 10
Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projeto do Poder Público. Essa informação vai ser prestada no prazo da lei. Isso é válido desde que o sigilo da informação não seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
o

o

Assinale a alternativa em que as informações acima, constantes no § 5 do art. 4 da Constituição do Estado de
Minas Gerais, tenham sido CORRETAMENTE reunidas num único período.
(A) Todos têm direito a requererem e obterem informação sobre projeto do Poder Público, o qual a prestará
prazo legal, excetuada aquela de cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado.
(B) Todos têm o direito a requerer e obter informações sobre projeto do Poder Público a ser prestada no prazo
lei, ressalvando-se aquela que o sigilo for imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado.
(C) Todos têm direito de requerer e obter informação sobre projeto do Poder Público, a ser prestada no prazo
lei, desde que o sigilo desta seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
(D) Todos têm o direito de requerer e obter informação sobre projeto do Poder Público, a qual será prestada
prazo da lei, ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

no
de
da
no

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa em que a substituição da preposição em destaque pela dos parênteses implique erro.
(A) O nome do Diretor Financeiro não constou na ata. (de)
(B) Depois que me aposentar, pretendo ir para o exterior. (a)
(C) É de Robert Frost a afirmativa de que o júri consta de doze pessoas escolhidas para decidirem quem tem o
melhor advogado. (em)
(D) Ainda não temos confirmação da organização do congresso, mas, se tudo der certo, vamos a Estocolmo nas
próximas férias de julho. (para)
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QUESTÃO 12
Assinale a alternativa em que a colocação pronominal esteja INCORRETA.
(A) Há tendência no sentido de se esvaziar a cobrança do valor, porquanto empregadores rurais discutiriam se a
incidência se daria sobre o faturamento, o lucro ou, ainda, a folha de salários.
(B) A requerente, então deputada, sustentou que o vereador havia acusado-a de compra de votos, fato que, no
seu entender, teria atingido sua honra.
(C) Pode-se dizer que a atuação desse órgão é de grande relevância, haja vista que o atual governo vem atribuindo-lhe tarefas importantes.
(D) A aprendizagem profissional auxilia os jovens em sua inserção no mercado de trabalho, mas não pode distanciar-se da educação formal.

INSTRUÇÃO: As questões 13 e 14 referem-se ao trecho a seguir, transcrição de parte do verbete “pesar”, tal como consta no dicionário Houaiss. Leia-o antes de responder a elas.
pesar v.
p. de menos us. que apesar de • apesar dos p. apesar do que possa ou se possa ter contra; apesar de tudo <o Rio, apesar dos p., continua uma bela cidade> • em que pese (a) B 1 ainda que (tal coisa) pese, custe, doa, incomode (a alguém) <em que pese aos governistas, votaremos contra> 2 malgrado, apesar de, não obstante <em que pesem as suas contradições, a melhor tese ainda é a dele
GRAM na locução em que pese a, a flexão pese permanece invariável, quando se tratar de pessoa (em que
pese aos governistas, votaremos contra), e concorda com o sujeito, quando se tratar de coisa (em que pesem as
suas contradições, a melhor tese ainda é a dele) [...].
QUESTÃO 13
Assinale a alternativa em que o acento grave tenha sido empregado em consonância com os usos descritos no
trecho acima.
(A) Em que pese à predominância dessas mulheres nesses cursos, sua posição no mercado de trabalho ainda
deixa a desejar quando comparada à dos homens.
(B) Em que pesem às severas críticas que se fazem à escola, ainda não se encontrou um instrumento alternativo
para ajustar as massas ao mundo globalizado.
(C) Em que pese às muitas famílias com crianças em idade escolar fora da escola, não se podem ocultar determinados avanços no campo da educação fundamental.
(D) A escola surgiu para assumir a instrução e, em que pese à suas deficiências, não há indícios de que esteja
prestes a caducar como mecanismo indispensável à organização da sociedade urbano-industrial.
QUESTÃO 14
Em todas as alternativas, a construção em destaque tem o mesmo valor que “em que pese”, EXCETO:
(A) O projeto não prosperou, posto que, além de inconstitucional, não atendia às demandas dos moradores da
região.
(B) Verificam-se, no que diz respeito à distribuição de renda, muitos avanços, os quais, não obstante todas as
críticas, devemos reconhecer.
(C) Acabou estudando Letras, posto que, durante toda a sua vida escolar, tivesse tido mais interesse pelas ciências físicas e biológicas.
o
o
(D) Nada obstante a previsão contida no art. 7 , inc. IX, da Lei n 8.906/94, a sustentação oral é uma das ferramentas mais efetivas ao alcance do advogado nos dias atuais.
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QUESTÃO 15
I.

Um amigo dizia ao outro: – Sabe o que é, rapaz? A minha mulher não me compreende. E a tua? – Sei lá.
Nunca falei com ela a teu respeito.

II.

À noite, enquanto o marido lê jornal, a esposa comenta: – Você já percebeu como vive o casal que mora
aí em frente? Parecem dois namorados! Todos os dias, quando chega em casa, ele traz flores para ela, a
abraça, e os dois ficam se beijando apaixonadamente. Por que você não faz o mesmo: – Mas querida, eu
mal conheço essa mulher...

III.

Um sujeito vai visitar seu amigo e leva consigo sua cadela. Na chegada, após os cumprimentos, o amigo
diz:
– É melhor você não deixar que sua cadela entre nesta casa. Ela está cheia de pulgas.
– Ouviu, Laika? Não entre nessa casa, porque ela está cheia de pulgas!

Tendo em conta as piadas acima, pode-se dizer que o humor é deflagrado pela dubiedade dos termos em destaque em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.

10

PROVA DE NOÇÕES DE DIREITO – Cad. 6
QUESTÃO 16
Considerando os elementos característicos da sociedade e do Estado, indicados por Dalmo de Abreu Dallari, estão corretas as afirmativas, EXCETO:
(A) Não há diferença entre o Estado e a sociedade humana no seu todo, pois ambos têm idêntica finalidade.
(B) As manifestações de conjunto, em uma sociedade, devem atender aos requisitos de reiteração, ordem e adequação.
(C) Para o reconhecimento de um agrupamento humano como sociedade, são necessários uma finalidade social,
as manifestações de conjunto ordenadas e o poder social.
(D) Estão presentes todos os elementos componentes do Estado no conceito deste, como a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território.

QUESTÃO 17
Tendo em vista o disposto na Constituição Brasileira, é correto afirmar, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Todo o poder emana do povo.
O Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito.
O povo somente poderá exercer o poder por meio de representantes eleitos.
A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal.

QUESTÃO 18
A respeito do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Cada legislatura terá a duração de quatro anos.
O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa.
A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias.
O número de Deputados vigora na própria legislatura em que é fixado.

QUESTÃO 19
São hipóteses de perda do mandato de Deputado, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

perda dos direitos políticos.
investidura em cargo de Secretário de Estado.
procedimento incompatível com o decoro parlamentar.
condenação criminal em sentença transitada em julgado.
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QUESTÃO 20
Nos termos da Constituição do Estado, NÃO se inclui entre as matérias sobre as quais cabe à Assembleia Legislativa dispor com a sanção do Governador:
(A)
(B)
(C)
(D)

criação, estruturação e extinção de Secretarias de Estado.
crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Assembleia.
sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas.
servidor público da administração direta, autárquica e fundacional.

QUESTÃO 21
São matérias de iniciativa privativa da Mesa da Assembleia, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais.
organização da Secretaria da Assembleia, seu funcionamento e sua polícia.
subsídios do Governador, do Vice-Governador e do Secretário de Estado.
mudança temporária da sede da Assembleia.

QUESTÃO 22
Nos termos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, a atribuição conferida às Comissões que NÃO exclui
a iniciativa concorrente de Deputado é:
(A)
(B)
(C)
(D)

iniciar o processo legislativo.
solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão.
realizar audiência pública com entidades da sociedade civil.
receber petição de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridade pública.

QUESTÃO 23
No que se refere às proposições do processo legislativo estadual, é CORRETO afirmar:
(A) As proposições arquivadas no fim da legislatura não poderão ser desarquivadas.
(B) Na tramitação do projeto de resolução, todos os prazos regimentais são contados em dobro.
(C) A proposta de emenda à Constituição será aprovada, se obtiver três quintos dos votos dos membros da Assembleia Legislativa.
(D) Em hipótese alguma, poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, matéria constante
em projeto de lei rejeitado.
QUESTÃO 24
Com fundamento na Constituição do Estado de Minas Gerais, é correto afirmar, EXCETO:
(A) Administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos Poderes do Estado.
(B) Os agentes públicos são dispensados de motivar os atos administrativos que lhes competem praticar.
(C) Incluem-se entre os princípios a que se sujeita a atividade de administração pública os da eficiência e da razoabilidade.
(D) Será permitida, se houver compatibilidade de horários e observado o teto constitucional, a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
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QUESTÃO 25
A modalidade de licitação “realizada entre interessados devidamente cadastrados ou que preencham os requisitos
para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação” é denominada
(A)
(B)
(C)
(D)

leilão.
convite.
concurso.
tomada de preços.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – Cad. 6
QUESTÃO 26
Sobre restaurações, é correto afirmar, EXCETO:
(A) Dentre as vantagens das restaurações indiretas de resina composta, podemos citar: contração de polimerização fora da boca, polimerização mais uniforme e completa de resina.
(B) Para restaurações tipo onlay de resina composta, o término do preparo extra coronário deve ser em chanfro
profundo e, nas proximais, devem ser o mais reto possível em relação à superfície proximal externa do dente.
(C) As restaurações adesivas indiretas em resina composta devem ter uma menor espessura em relação às restaurações metálicas, devido à menor resistência da resina composta à fratura, quando comparadas aos metais.
(D) Por serem executadas por meio de uma técnica adesiva, as restaurações indiretas com resina composta não
requerem a cobertura de cúspides como medida preventiva ou no sentido de reforçar a estrutura dental, como
é necessário nas restaurações metálicas não adesivas.

QUESTÃO 27
Em relação às restaurações em dentes tratados endodonticamente, é correto afirmar, EXCETO:
(A) Os pinos de fibra de vidro, por serem compostos de fibras de vidro envoltas por material resinoso, provêm
refração e transmissão das cores internas através da estrutura dental, porcelana ou resina sem a necessidade
do uso de opacos e modificadores.
(B) Nos dentes posteriores, as forças mastigatórias são mais horizontais, o que faz com que, na maioria dos casos, haja a necessidade de se reforçar demasiadamente a estrutura coronal e a preferência recaia sobre alternativas retentivas mais conservadoras do que o uso de pino intracanal.
(C) As características ideais de um pino intracanal são: ser biocompatível, ser de fácil uso, preservar dentina radicular, evitar tensões demasiada à raiz, prover união químico-mecânica com o material restaurador e/ou para
preenchimento, ser resistente à corrosão, ser estético, possuir boa relação custo beneficio.
(D) Para escolha do agente de fixação dos pinos intracanal, esse agente deve, idealmente, possuir as seguintes
características: alta resistência mecânica (flexural), pequena espessura de película, adesão às estruturas de
contato, pequena espessura de película, selamento marginal, baixa solubilidade e fácil manipulação.

QUESTÃO 28
Em relação ao uso de resinas compostas, podemos afirmar, EXCETO:
(A) A contração de polimerização das resinas fotoativadas, ao contrário do que sempre se acreditou, não ocorre
em direção à luz.
(B) As resinas compostas em dentes posteriores devem, preferencialmente, apresentar radiopacidade igual ou
superior à do esmalte.
(C) A aplicação de uma resina mais fluida (flow) tem os seguintes objetivos: aumentar as tensões que ocorrem na
interface do dente e preencher com mais facilidade os microespaços internos da cavidade.
(D) As resinas de micropartículas com partículas pré-polimerizadas, especialmente desenvolvidas para o uso direto em dentes posteriores, apresentam bom comportamento clínico, com desgaste ocorrendo de maneira linear
por um período prolongado.
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QUESTÃO 29
Em relação ao diagnóstico das alterações pulpares e periapicais, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:
(A) Dentes com polpa normal exibem sintoma espontâneo. Radiograficamente, pode haver vários graus de calcificação pulpar, mas nenhuma evidência de reabsorção, cárie ou exposição pulpar mecânica.
(B) Casos de hipersensibilidade dentinária algumas vezes podem apresentar dor aguda e rapidamente reversível,
quando submetida a estímulos térmicos, evaporativos, táteis, mecânicos ou osmóticos.
(C) Dentes que são caracterizados portadores de uma pulpite irreversível sintomática exibem dor intermitente ou
espontânea. A rápida exposição a mudanças drásticas de temperatura, especialmente o estímulo ao frio, promoverá episódios de dor prolongada e intensa, mesmo depois da remoção da fonte da dor. A dor pode ser
aguda ou difusa, localizada ou referida.
(D) Uma anamnese detalhada da história recente, sem mencionar um exame clínico e radiográfico completo, ajudará a separar a hipersensibilidade dentinária de outras alterações pulpares, visto que as modalidades de tratamento para cada caso são completamente diferentes.

QUESTÃO 30
Um atendimento de emergência odontológica representa grande demanda de um profissional. A dor na cavidade
bucal pode ter várias causas, sendo a dor de origem pulpar ou periapical a mais comum. Diante de uma situação
de emergência, todas as afirmativas são corretas, EXCETO:
(A) O prognóstico de um procedimento de emergência depende da capacidade de determinar o diagnóstico correto e da capacidade do clínico de proporcionar o tratamento de emergência apropriado.
(B) O tratamento da necrose pulpar com sintomas periapicais, se for possível, deve envolver a instrumentação
completa do canal na visita da emergência, para remover o maior conteúdo necrótico possível.
(C) O tratamento emergencial para uma pulpite irreversível sintomática envolve o início do tratamento endodôntico
para aliviar a dor, com a remoção completa da polpa e a completa limpeza e formatação do sistema de canais
radiculares.
(D) Dentes com hipersensibilidade dentinária são sensíveis às mudanças de temperatura, mais comumente ao
frio. Esses sintomas podem ser causados por dentina exposta, infiltração em uma restauração ou preparo sem
refrigeração suficiente, sendo que, na maioria dos casos, a terapia endodôntica está indicada.

QUESTÃO 31
Em relação às perfurações radiculares, todas as afirmativas são corretas, EXCETO:
(A) Radiografias ortorradiais são de extrema importância no diagnóstico da perfuração e na localização da superfície da raiz que foi perfurada.
(B) As perfurações radiculares são criadas patológica e iatrogenicamente por reabsorção e cárie, e por iatrogênia
durante o tratamento endodôntico.
(C) Alguns fatores afetam o prognóstico de reparo de perfurações, tais como a localização das mesmas, o atraso
antes do reparo, a possibilidade de obturar a cavidade e a prévia contaminação com microrganismos.
(D) O Agregado Trióxido Mineral (MTA) tem mostrado excelentes resultados, quando usado como material de
reparo de perfuração, pela sua biocompatibilidade e selamento, mesmo quando o preparo da cavidade se encontra contaminado com sangue.
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QUESTÃO 32
São características clínicas que podem ocorrer em um indivíduo com periodontite crônica, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Eventual esfoliação do dente.
Presença de recessão da margem gengival.
Perda de nível de inserção clínica à sondagem.
Aumento da resistência dos tecidos moles à sondagem.

QUESTÃO 33
Em relação às cirurgias periodontais a retalho, é CORRETO afirmar:
(A) A técnica de preservação de papila é frequentemente usada no tratamento cirúrgico dos dentes posteriores.
(B) O “Retalho de Widman modificado”, executado em área com uma lesão infraóssea profunda, pode promover a
regeneração óssea nas bordas da lesão.
(C) Na cirurgia denominada “Retalho de Widman modificado”, incisões relaxantes devem ser sempre realizadas
preservando-se as papilas.
(D) Na técnica do retalho original de Widman, a margem do tecido gengival é reposicionada na sua posição original.

QUESTÃO 34
Em relação às contraindicações para os pacientes candidatos à terapia com implantes orais, é CORRETO afirmar:
(A) Alguns pacientes que apresentam desordens de coagulação sanguínea têm risco aumentado de perda de
implantes.
(B) Indivíduos com doenças crônicas, como diabetes, devem ter sua taxa de hormônio ajustada pelo cirurgiãodentista antes do procedimento cirúrgico.
(C) Indivíduos fumantes e/ou usuários de drogas ilícitas podem ter índices de sucesso semelhantes aos de não
usuários, desde que abstenham do consumo três dias antes do procedimento cirúrgico.
(D) Pacientes com doença periodontal ativa e dentes com lesões periapicais, vizinhas à área candidata ao implante, devem ter suas necessidades periodontais e endodônticas tratadas após a realização do implante.

QUESTÃO 35
São critérios que favorecem a indicação de prótese sobre implante em relação a outras modalidades de reabilitação protética, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Dentes adjacentes hígidos.
Dentes pilares comprometidos.
Dentição sem diastemas.
Segmento edêntulo extenso.
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QUESTÃO 36
São parâmetros consideráveis para utilização de próteses implanto-suportadas parafusadas, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Biótipo tecidual fino.
Reabilitação extensa.
Implantes não paralelos.
Localização profunda da plataforma do implante.

QUESTÃO 37
O correto diagnóstico dos hábitos de pressionamento lingual é essencial para o planejamento de condutas ortodônticas preventivas e interceptoras. Relacione a coluna da esquerda com a da direita, numerando os parênteses.
1) Deglutição infantil normal

(

)

2) Deglutição madura normal

(

)

3) Deglutição com interposição lingual simples
4) Deglutição com interposição lingual complexa

(

)

(

)

Existe forte contração dos lábios e dos músculos facial e mentoniano,
entretanto, nenhuma contração dos músculos elevadores da mandíbula. Os dentes geralmente não se tocam.
Caracterizada pela ausência de atividade dos lábios e da bochecha,
entretanto, existe importante contração dos músculos elevadores da
mandíbula.
A língua permanece entre os rebordos gengivais, e a mandíbula é estabilizada por fortes contrações dos músculos faciais.
Caracterizada pela contração dos lábios, do músculo mentoniano e dos
elevadores da mandíbula. Os dentes entram em oclusão durante esse
tipo de deglutição.

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

3, 4, 1, 2
1, 4, 3, 2
3, 1, 4, 2
4, 2, 1, 3

QUESTÃO 38
Qual das características abaixo NÃO pode ser considerada um achado de normalidade para a fase de dentadura
decídua?
(A)
(B)
(C)
(D)

Curva de Spee.
Diastemas dentários.
Ângulo interincisivos de 180 graus.
Trespasse vertical de incisivos de 50%.
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QUESTÃO 39
Segundo Proffit (1995), todos os mecanismos citados a seguir podem ter participação na irrupção dentária, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Forças derivadas da contração do fibroblasto.
Forças piezoelétricas.
Maturação do colágeno.
Pressão ou fluxo sanguíneo.

QUESTÃO 40
Suponha que você suspeite da presença de uma lesão cariosa de “mancha branca” na superfície distal de um 2º
pré-molar superior. Entretanto, a inspeção clínica dessa área é difícil, devido ao íntimo contato entre o pré-molar e
o primeiro molar. (FEJERSKOV; KIDD, 2005, p. 109).
Considerando a necessidade de uma tomada de decisão clínica frente a esse contexto, avalie as seguintes afirmativas:
I.

II.

III.

Prover informações ao paciente e fornecer instruções de higiene bucal, possivelmente com uma aplicação
tópica de flúor, pois existe a probabilidade de ser um diagnóstico clínico falso-positivo de uma lesão de
mancha branca.
Conduzir testes diagnósticos adicionais, por exemplo, uma radiografia interproximal para avaliar profundidade radiográfica da lesão, pois a radiografia evidencia não só a profundidade da lesão na dentina, mas
também fornece indícios da presença de cavitação.
Escavar a lesão suspeita e inserir restauração, pois as lesões originadas nas superfícies interproximais da
região superior posterior apresentam, como característica peculiar, as lesões de mancha branca cavitadas.

Considerando esse contexto, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

As afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas III é verdadeira.
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QUESTÃO 41
“As fissuras são susceptíveis a cárie dentária por causa de sua anatomia, que favorece a maturação da placa
bacteriana e sua retenção. Isso pode implicar que fissuras devem ser seladas assim que possível, durante estágio
de erupção, a fim de prevenir o desenvolvimento da lesão. Entretanto, muitas fissuras permanecem livres de cárie
por toda a vida, e lesões podem ser prevenidas pela escovação dentária. Assim esta abordagem automática constituiria em sobretratamento.” (FERJERSKOV; KIDD, 2005, p. 284).
Diante desse contexto, o Cirurgião-Dentista deve buscar elementos para classificar o paciente quanto ao risco.
São exemplos de fatores de risco:
I.
II.
III.
IV.

surgimento de novas lesões de cárie durante os últimos 12 meses
presença de lesões de cárie de superfície interproximal
fissuras profundas e se o paciente ou os pais não podem ou não removerão a placa efetivamente
lesão progrediu para o estágio de cavidade

Estão CORRETOS os itens
(A)
(B)
(C)
(D)

I e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 42
Para detectar uma lesão cariosa por meio de um diagnóstico clínico-visual, é preciso
I.
II.
III.
IV.

remover o biofilme que está causando ou que causou a lesão, pois a placa bacteriana pode “camuflar” a
lesão.
observar a presença de placa e, depois, removê-la simultaneamente ao diagnóstico da cárie, ao invés de
apenas removê-la antes de observá-la.
secar o dente, pois esse procedimento é útil para estimar a profundidade de penetração da desmineralização, devido à diferença entre o índice de refração do ar e água em relação ao do esmalte.
fazer uso da sonda exploradora, pois a sondagem aumenta a precisão de um exame diagnóstico em áreas
desmineralizadas.

É CORRETO apenas o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.
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QUESTÃO 43
Com relação ao uso, à administração e à ação do flúor, NÃO é correto afirmar:
(A) Outros sistemas de liberação de flúor, como os bochechos e géis, devem ser vistos como coadjuvantes no uso
do dentifrício, e não uma alternativa, e devem ser usados predominantemente por indivíduos e grupos com alto risco de cárie.
(B) Crianças criadas em áreas com suprimento de flúor durante a formação dos dentes, quando se mudam para
áreas sem suprimento, continuam apresentando resistência aumentada para cárie.
(C) O flúor pode ser otimizado como agente terapêutico, escolhendo-se um regime que garanta baixas concentrações de flúor com alta frequência na cavidade bucal.
(D) O modo primário de ação do flúor é tópico e existe pouco ou nenhum benefício a ser ganho pela sua deglutição.

QUESTÃO 44
Quanto à concentração e uso do flúor, NÃO é correto afirmar:
(A) A concentração de flúor aumenta nas camadas superficiais hígidas e diminui quando ocorre processo de desmineralização e remineralização.
(B) Uma vez que o esmalte humano já está formado e mineralizado, seu conteúdo de flúor só pode ser alterado
permanentemente em funções dos traumas químicos ou pela ação mecânica abrasiva.
(C) Dentes com formas mais severas de fluorose podem ter níveis mais significativos de flúor no esmalte do que
aqueles com formas menos severas, e essa diferença é mantida na intimidade do esmalte.
(D) As concentrações de flúor refletem a exposição ao flúor durante o desenvolvimento dentário, portanto, quanto
maior a dose de flúor no desenvolvimento, maior a sua concentração a ser encontrada no esmalte.

QUESTÃO 45
Em função da sua condição médica comprometida, seriam pacientes beneficiados de um protocolo de redução da
ansiedade, durante atendimento cirúrgico odontológico, EXCETO paciente com
(A)
(B)
(C)
(D)

Hipertensão.
Hipotireoidismo.
Insuficiência Adrenal.
Diabetes Mellitus insulinodependente.

QUESTÃO 46
São fatores capazes de influenciar a escolha da base anestésica e do vasoconstritor associado EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Alergia a sulfitos.
Procedimentos dentários prolongados.
Tecido inflamado no local do procedimento.
Necessidade de controle da dor após o tratamento cirúrgico.
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QUESTÃO 47
É correto que se afirma, EXCETO em:
(A) As pessoas com o diabetes bem controlado não são mais susceptíveis a infecções do que aquelas sem diabetes. É controversa a administração de antibióticos profiláticos em pacientes com diabetes bem controlada que
se submeterão a qualquer procedimento cirúrgico.
(B) Um paciente com Síndrome de Hiperventilação e Alcalose Respiratória irá apresentar os seguintes sinais e
sintomas: mal estar, sibilo, dispneia, cianose, taquicardia, hipotensão e disritmia cardíaca.
(C) Em pacientes usuárias de anticoncepcionais hormonais orais, deve-se preocupar com o uso de alguns antimicrobianos, pois pode ocorrer redução da eficácia contraceptiva.
(D) Pacientes em uso de corticoterapia crônica, de maneira geral, não necessitam receber doses suplementares
do corticoide para procedimentos cirúrgicos menores.

QUESTÃO 48
“A maioria dos processos cirúrgicos orais determina respostas inflamatórias. Sua intensidade e duração podem
diminuir com o uso de anti-inflamatórios. Dor, edema, trismo e hipertermia local podem, assim, ser reduzidos, havendo indicação de terapia quando essas manifestações são marcadas.” (Lenita Wannmacher, Farmacologia Clínica para Dentistas).
Considerando a afirmativa acima, o uso de anti-inflamatórios e tendo como referência um procedimento de
exodontia de terceiro molar incluso mandibular, NÃO é correto o que se afirma em
(A) Anti-inflamatórios não esteroides têm mostrado benefício, quando empregados pré-operatoriamente em um
modelo de dor aguda.
(B) Uma explicação para a falha terapêutica é o emprego de analgésicos na base de “se necessário” em situações de maior trauma cirúrgico.
(C) A maioria dos pacientes apresenta pico máximo de edema nas 12 horas seguintes ao procedimento e, portanto, justifica-se a utilização de anti-inflamatórios esteroides nesse período.
(D) Quanto à eficácia sobre o edema, os anti-inflamatórios esteroides suplantam os não esteroides e têm seu uso
recomendado, quando a intensidade do processo inflamatório requer uma ação mais decisiva.

QUESTÃO 49
São fatores que devem ser considerados antes de se decidir se um cisto deve ser removido pela técnica de marsupialização, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

A proximidade do cisto com estruturas vitais.
O acesso cirúrgico difícil para a remoção total do cisto.
A erupção de um dente não irrompido e que é necessário na arcada dentária.
A execução de um exame histopatológico completo a partir do fragmento removido para criação da janela
cirúrgica.
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QUESTÃO 50
Em uma radiografia da região de pré-molares inferiores, observa-se uma imagem radiolúcida de forma arredondada, localizada no ápice do segundo pré-molar, que apresenta uma extensa lesão de cárie. Quanto ao diagnóstico
radiográfico, é CORRETO afirmar:
(A) Na dúvida, altera-se a angulação do cilindro de raios X. Se a imagem mudar de posição, afastando-se do dente, corresponde ao forame mentoniano.
(B) Na dúvida, altera-se a angulação do cilindro de raios X. Se a imagem mudar de posição, afastando-se do dente, corresponde à lesão periapical.
(C) Seguramente, corresponde ao forame mentoniano.
(D) Seguramente, corresponde a uma lesão periapical.

QUESTÃO 51
Sabe-se que o exame radiográfico é bastante utilizado para avaliação da presença de cárie. Entretanto, esse
exame apresenta algumas limitações para tal finalidade. Avalie as seguintes afirmações:
I.
II.
III.
IV.

Variação da angulação horizontal do cabeçote pode fazer com que uma lesão restrita ao esmalte pareça
ter progredido para o interior da dentina.
Os fatores de exposição podem influenciar no contraste radiográfico e, assim, afetar a aparência ou o tamanho das lesões das cáries na radiografia.
A imagem bidimensional pode prejudicar o local exato da lesão cariosa (vestibular ou lingual) e a distância
da lesão de cárie e o corno pulpar.
A presença de cáries recorrentes pode não ser visualizada, devido à sobreposição de restaurações metálicas.

São VERDADEIRAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 52
Paciente de 63 anos de idade apresentou ao exame clínico numerosas máculas (manchas) eritematosas assintomáticas na mucosa do palato duro e áreas de fissuras, eritema e descamação na comissura labial, bilateralmente.
O paciente utilizava prótese total removível superior e inferior, as quais exibiam desgaste oclusal acentuado nos
dentes posteriores. Segundo o paciente, as lesões na comissura labial surgiram há mais de seis meses, sem nenhum sinal de alteração sistêmica.
O quadro clínico apresentado é compatível com o diagnóstico de
(A)
(B)
(C)
(D)

Eritema multiforme.
Paracoccidioidomicose.
Candidíase eritematosa.
Infecção herpética recorrente.
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QUESTÃO 53
Paciente de 35 anos de idade procurou atendimento odontológico, queixando-se de ardência nas gengivas e dor
ao escovar os dentes. O exame clínico intrabucal mostrou áreas eritematosas e descamativas, dolorosas, na gengiva inserida e marginal por vestibular, na região de molares e pré-molares superiores e inferiores, bilateralmente.
Nenhuma outra alteração patológica foi observada aos exames clínicos intra e extrabucal. Segundo o paciente, as
lesões haviam surgido há cerca de três semanas, sem alterações sistêmicas.
O quadro clínico exposto acima é compatível com as hipóteses de diagnóstico, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Pênfigo vulgar.
Líquen plano erosivo.
Penfigoide das membranas mucosas.
Gengivite ulcerativa necrosante (GUN).

QUESTÃO 54
Em relação aos desinfetantes químicos de superfície utilizados em Odontologia, é CORRETO afirmar:
(A) O ácido peracético não forma resíduos tóxicos, possui eficácia na presença de matéria orgânica, entretanto,
pode apresentar instabilidade quando diluído.
(B) O álcool etílico 70% possui a vantagem de ter um efeito persistente efetivo e boa eficácia na presença de matéria, o que facilita a sua utilização em superfícies extensas.
(C) O glutaraldeído proporciona ação mais efetiva antimicrobiana e menor toxicidade e irritabilidade aos tecidos
(pele e mucosa) daqueles que o manuseiam, quando comparados com outros desinfetantes de eficácia semelhante.
(D) Os compostos clorados (hipoclorito de sódio 1%) são considerados desinfetantes de média eficácia, entretanto, possuem ação duvidosa sobre os vírus hidrofílicos.

QUESTÃO 55
Em relação aos acidentes de trabalho e à conduta do profissional após exposição ao material biológico, é CORRETO afirmar:
(A) A duração do acompanhamento sorológico de um profissional susceptível, após a exposição percutânea a
sangue contaminado pelo vírus da Hepatite B (HBV), deverá ser de até 2 meses após o acidente.
(B) A quimioprofilaxia antirretroviral é recomendada em acidente mucocutâneo com exposição prolongada a grande volume de sangue de pacientes portadores do vírus HIV e, nesses casos, o profissional acidentado deverá
retornar às consultas médicas, periodicamente, para controle dos efeitos adversos da medicação.
(C) Após exposição percutânea a sangue contaminado pelo vírus da hepatite C (HCV), o profissional acidentado
deve receber testes básicos e subsequentes para anti-HCV e profilaxia pós-exposição com imunoglobulina,
para prevenir uma possível infecção.
(D) Nas exposições percutâneas, recomenda-se a compressão da ferida e a lavagem exaustiva com água e sabão ou compostos clorados e, no caso de acidente mucocutâneo, lavar a mucosa com soro fisiológico em
abundância.
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QUESTÃO 56
Em relação a ‘Métodos de Desinfecção e Esterilização”, a via de infecção cruzada em Odontologia, que exige
estratégias de prevenção e controle da contaminação de maior complexidade e dificuldade, é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Instrumental e superfícies odontológicas.
Mãos e vestimenta do operador odontológico.
Reservatório de água e linhas da tubulação do equipamento odontológico.
Turbinas odontológicas: canetas de alta-rotação, micromotor e contra ângulo.

QUESTÃO 57
É situação em que os dentes pilares NÃO podem ser suporte de uma prótese parcial fixa:
(A) Dentes com tratamento endodôntico.
(B) Dentes em que a relação coroa e raiz é de 1:1.
(C) Dentes com inclinação em relação ao longo eixo do dente, mesmo aqueles em que essa inclinação seja até
30°.
(D) Dentes com vitalidade pulpar e assintomáticos, com história de cáries tratadas onde foi realizado capeamento
direto.

QUESTÃO 58
A substituição de dentes ausentes por prótese parcial fixa deve obedecer a alguns critérios É CORRETO o que se
afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

O vão protético posterior pode ser até três dentes.
Dente com pequena mobilidade contraindica uma prótese parcial fixa.
Ausência de até quatro incisivos na região anterior inviabiliza uma prótese parcial fixa.
As modernas técnicas permitem substituição de qualquer dente perdido por meio de próteses adesivas.

QUESTÃO 59
Em relação ao perfil de emergência, é CORRETO afirmar que é
(A) o eixo de inserção da prótese, que deve ser perpendicular ao plano oclusal.
(B) um perfil reto que emerge do sulco gengival e se estende até o início da convexidade da parede axial do dente.
(C) a forma do contorno do pôntico em contato com o rebordo gengival da área edêntula, que tem o objetivo de
facilitar a higienização.
(D) a convergência das paredes proximais do sentido do terço cervical para o terço oclusal, acima do ponto de
contato interproximal, e facilita o escoamento do alimento, evitando a impacção alimentar.
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QUESTÃO 60
Sobre coroas, é CORRETO afirmar:
(A) As coroas totais são mais retentivas, por isso são indicadas onde se exige máxima retenção.
(B) As coroas metalocerâmicas exigem uma redução mais profunda no preparo de todas as faces para garantir
resistência e estética.
(C) As coroas metalocerâmicas são sempre a primeira escolha para coroas totais em dentes posteriores, mesmo
onde a estética não é relevante, pois são resistentes, duráveis e não representam qualquer risco para o paciente.
(D) A margem das coroas parciais onde há a preservação da face vestibular também deve ser subgengival, para
atingir área de relativa resistência à cárie.
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