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No Inscrição:

Nome:

1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
2 - Verifique se o NÚMERO do Gabarito, colocado acima, é o mesmo constante do seu CARTÃO DE RESPOSTAS
e da etiqueta colada na carteira escolar; esses NÚMEROS deverão ser idênticos, sob pena de prejuízo irreparável ao seu resultado neste processo seletivo; qualquer divergência exija do Fiscal de Sala um caderno de prova
cujo número do gabarito seja igual ao constante do seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

3 - O CARTÃO DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse CARTÃO DE RESPOSTAS
não será substituído, portanto não o rasure nem o amasse.
4 - Transcreva a frase abaixo para o local indicado no seu CARTÃO DE RESPOSTAS, em letra manuscrita
CURSIVA, para posterior exame grafológico, se necessário: "Não tenha medo de crescer lentamente. Tenha medo apenas de ficar parado".
5 - DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
6 - Neste caderno, há 70 questões de múltipla escolha, com cinco opções: a, b, c, d e e.
7 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à
opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas.
8 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de
uma opção. Evite deixar questão sem resposta.
9 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão será aceita depois de iniciada a prova.
10 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,
tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
11 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.11 do
edital.
12 - Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala,
quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a nãoobservância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
Boa Prova!

LEGISLAÇÃO APLICADA AO MPU

05- No que pese o Ministério Público da União exercer o
controle externo da atividade policial, não lhe autoriza expressamente a Lei Complementar nº 75/93 a

01- O Ministério Público da União, na Lei Complementar
nº 75/93, é definido como sendo

a) ter livre ingresso em estabelecimentos prisionais.
b) ter acesso a quaisquer documentos relativos à
atividade-fim policial.
c) requisitar a instauração de inquérito policial sobre
fato ilícito ocorrido no exercício da atividade policial.
d) promover ação penal, por abuso de poder.
e) exercer o poder de investigação criminal.

a) instituição auxiliar do Poder Judiciário.
b) instituição de defesa do Estado em juízo.
c) instituição essencial à função jurisdicional do Estado.
d) órgão de apoio jurídico da magistratura.
e) órgão auxiliar da magistratura.
02- Na organização dos Poderes Públicos da União, o
Ministério Público está posicionado, em sede constitucional, no capítulo
a)
b)
c)
d)
e)

06- Ao procurador-geral da República, como chefe do
Ministério Público da União, a Lei Complementar nº
75/93 lhe confere a atribuição de

do Poder Legislativo.
do Poder Executivo.
do Poder Judiciário.
das funções essenciais à justiça.
dele exclusivo e específico.

a) nomear os procuradores-gerais do Ministério Público Militar, do Trabalho e da Justiça do Distrito
Federal (DF).
b) encaminhar ao presidente da República lista tríplice, para nomeação do procurador-geral de Justiça
do Distrito Federal e Territórios.
c) encaminhar ao presidente da República lista tríplice, para nomeação do vice-procurador-geral da
República.
d) encaminhar ao presidente da República lista tríplice, para nomeação dos procuradores-gerais Militar e do Trabalho.
e) nomear o vice-procurador-geral da República e o
procurador-geral de Justiça do DF.

03- O Ministério Público da União, conforme previsão
constitucional, compreende como dele integrantes,
entre outras, as suas ramificações do
a) Ministério Público Federal, junto ao Tribunal de
Contas da União.
b) Ministério Público do Distrito Federal e dos Estados.
c) Ministério Público Militar e do Trabalho.
d) Ministério Público, junto aos Tribunais de Contas
da União e dos Estados.
e) Ministério Público dos Estados, junto aos Tribunais de Contas Estaduais.

07- A independência funcional, como princípio fundamental do Ministério Público (MP), previsto na Lei
Complementar nº 75/93, consiste em que
a) o MP da União é independente do MP dos Estados.
b) o MP Federal é independente do MP dos Estados.
c) o MP é independente para organizar seus próprios
serviços.
d) cada ramo do MP é independente dos outros.
e) cada membro do MP é independente no exercício
de suas funções.

04- A Lei Complementar nº 75/93, ao dispor sobre o Ministério Público da União, estabelece que a elaboração da lista sêxtupla, para a composição do Superior
Tribunal de Justiça, compete
a) ao Conselho de Assessoramento Superior do
MPU.
b) ao Colégio de Procuradores da República.
c) ao Conselho Superior do Ministério Público Federal (MPF).
d) à Câmara de Coordenação do MPF.
e) à Corregedoria do MPF.

08- A autonomia administrativa do Ministério Público,
assegurada na Lei Complementar nº 75/93, tem sua
concreção prática, no exercício da competência de
a)
b)
c)
d)
e)
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criar seus cargos.
criar seus serviços auxiliares.
movimentar suas dotações orçamentárias.
organizar seus serviços auxiliares.
prover todos os seus cargos.
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09- Ao servidor, regido pelo regime jurídico da Lei nº
8.112/90, que fizer jus a mais de uma vantagem a
ele atribuída a título de adicionais

13- As indenizações devidas pelo servidor público ao
erário, conforme previsto na Lei nº 8.112/90, depois
de comunicadas a ele, devem ser descontadas, da
sua remuneração, em parcelas mensais, cujo valor
não exceda a

a) não poderá acumular os adicionais de insalubridade e de periculosidade.
b) não poderá acumular os adicionais de insalubridade e de férias.
c) não poderá acumular os adicionais de férias e por
tempo de serviço.
d) poderá acumular os adicionais de insalubridade,
de periculosidade e de férias.
e) poderá acumular os adicionais de insalubridade,
de periculosidade e por tempo de serviço.

a)
b)
c)
d)
e)

14- A forma de provimento em cargo público, prevista na
Lei nº 8.112/90, que acarreta o retorno à atividade
do servidor em disponibilidade, denomina-se

10- A Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico
do servidor público civil federal, prevê a possibilidade da concessão de várias licenças, mas ela será
sem remuneração quando for para
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

acompanhar cônjuge.
atividade política.
capacitação profissional.
doença em familiar.
tratamento de saúde.

aproveitamento.
readmissão.
reintegração.
readaptação.
reversão.

15- A Lei nº 8.112/90, ao estabelecer o regime jurídico
dos servidores públicos civis federais, preceituou
que a posse, como ato solene de investidura em
cargo público,

11- Conforme previsão expressa na Lei nº 8.112/90,
prescreve em 2 (dois) anos a ação disciplinar quanto
à infração administrativa punível com
a)
b)
c)
d)
e)

5%.
10%.
15%.
20%.
50%.

a) deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, contados da nomeação.
b) deve ocorrer, também, nos casos de provimento
derivados.
c) pode dar-se mediante procuração específica.
d) é indispensável, no caso de promoção.
e) é indispensável, no caso de redistribuição.

advertência.
cassação de aposentadoria.
cassação de disponibilidade.
destituição de comissionamento.
suspensão de até 90 dias.

12- No caso de processo administrativo disciplinar,
quando o indiciado encontrar-se em lugar incerto e
não sabido, será ele citado por edital, com prazo de
15 (quinze) dias, para apresentar defesa, cuja omissão caracteriza revelia, devendo a comissão proceder ao relatório final conclusivo.
a) Está correta a assertiva.
b) Está incorreta a assertiva, porque o prazo é de 10
dias.
c) Está incorreta a assertiva, porque o prazo é de 30
dias.
d) Está incorreta a assertiva, porque a revelia reabre
o prazo para defesa por defensor dativo.
e) Está incorreta a assertiva, porque a revelia suspende o curso do processo por mais 30 dias.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21- Em relação ao isolamento absoluto do 1º molar inferior direito, assinale a opção correspondente ao
grampo para isolamento indicado para esse dente.

16- Quanto às atividades privativas do técnico em higiene dental, é vedado

a)
b)
c)
d)
e)

a) revelar e montar radiografias dentais.
b) realizar teste de vitalidade pulpar.
c) realizar anestesia em qualquer região da cavidade
bucal.
d) remover suturas.
e) inserir e condensar substâncias restauradoras.

22- Assinale a opção incorreta correspondente à doença
que pode ser prevenida por meio de imunização.

17- Considerando-se o número de raízes dos dentes,
assinale aquele que é considerado birradicular.
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

incisivo lateral
2º pré-molar inferior
canino superior
1º pré-molar superior
1º molar superior

incisivo central superior.
1º pré-molar superior esquerdo.
2º molar inferior direito.
3º molar inferior esquerdo.
2º pré-molar inferior direito.

a) sarcoma de Kaposi e doença periodontal
b) vesículas bolhosas e lábio leporino
c) osteomielite aguda supurativa e mononucleose
infecciosa
d) periodontite supurativa e síndrome de Miller &
Palenik
e) aftas recorrentes

19- Considerando-se os dentes 16 e 45, assinale a opção correspondente aos seus respectivos quadrantes.
a)
b)
c)
d)
e)

24- Em relação aos procedimentos de rotina para atendimento de acidente ocupacional, julgue os itens a
seguir e assinale a opção correta.

superior direito e inferior direito
superior direito e inferior esquerdo
superior esquerdo e inferior direito
superior direito e superior esquerdo
inferior direito e inferior esquerdo

I. Se o profissional não for vacinado contra a hepatite B, deverá ser orientado para tomar antiglobulina
anti-B e iniciar de imediato a 1ª dose da vacina
para a hepatite B até 48 horas após ocorrido o
acidente.
II. Se o teste rápido da fonte para HIV for positivo, o
indivíduo acidentado deverá iniciar o uso de retrovirais segundo o esquema preconizado pelo Ministério da Saúde.
III. Se a fonte de contaminação for desconhecida e
na classificação do acidente houver indicação de
possibilidade de contaminação por HIV, deve-se
proceder como se a fonte fosse HIV positiva.

20- Em relação ao incisivo central superior, assinale a
opção correspondente à medida do seu comprimento médio.
a)
b)
c)
d)
e)

21,9 mm
23,2 mm
21,6 mm
20,6 mm
19,5 mm

a)
b)
c)
d)
e)
Técnico - MPU - 2004

hepatite A
hepatite B
sífilis
rubéola
sarampo

23- É comum o aparecimento dos primeiros sinais clínicos da AIDS na cavidade oral. Baseado nisso, assinale a opção correspondente às lesões fortemente
associadas com a infecção por HIV.

18- O dente 85 corresponde ao
a)
b)
c)
d)
e)

grampo nº 201
grampo nº 209
grampo nº 206
grampo nº 210
grampo nº 212
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Somente o item I está certo.
Somente os itens II e III estão certos.
Somente os itens I e III estão certos.
Todos os itens estão certos.
Todos os itens estão errados.
CONSULTÓRIO DENTÁRIO - GABARITO 1

25- Julgue os itens a seguir, marque F para a afirmativa
falsa e V para a verdadeira e assinale a opção certa.

29- Julgue os itens a seguir e assinale a opção correspondente ao cimento indicado para cimentação definitiva de coroas metalocerâmicas.

( ) O índice CPOD significa índice de dentes cariados, perdidos e obturados.
( ) Levantamento epidemiológico constitui um importante procedimento cirúrgico para colocação de
implantes próximos aos seios maxilares.
( ) No índice CPOD o dente é considerado irrompido
quando qualquer porção de sua superfície estiver
exposta na cavidade bucal e puder ser tocada
com uma sonda exploradora.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, V
F, F, F
V, V, F
F, F, V
V, F, V

20 cm.
30 cm.
40 cm.
25 cm.
10 cm.

Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens I e IV estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.
Todos os itens estão errados.

31- A principal função da matriz é restaurar os contornos
anatômicos e as áreas de contato. Com isso, assinale a opção errada em relação às características da
matriz.

a)
b)
c)
d)

ficar na direção do feixe útil de raio X.
permanecer atrás do cabeçote.
permanecer atrás do paciente.
ficar no mínimo em uma distância de 3,8 metros
do aparelho.
e) ficar em uma posição ideal entre 90° a 135° relacionada com o feixe útil de raios X.

a) Ser de fácil colocação e remoção.
b) Evitar excessos do material a nível gengival.
c) Propiciar a obtenção de um contorno anatômico
apropriado.
d) Permitir a correta restauração da relação de contato proximal.
e) Favorecer o aquecimento da temperatura acelerando o tempo de endurecimento do amálgama.

28- Se a temperatura das soluções de processamento
está acima do normal, radiografias com densidade
desejável serão melhor obtidas por meio do

32- Assinale a opção certa.

aumento do tempo de fixação.
redução do tempo de fixação.
aumento do tempo de revelação.
redução do tempo de revelação.
aumento do tempo de exposição.
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a)
b)
c)
d)
e)

a) vernizes e hidróxido de cálcio.
b) cimento de fosfato de zinco e cimento à base de
hidróxido de cálcio.
c) pasta de zinco eugenólica e alginato.
d) fluoreto de sódio e selantes de cicatrículas e fissuras.
e) pedra pomes e pasta profilática.

27- Podemos dizer que o profissional, para se proteger
dos raios X, deverá

a)
b)
c)
d)
e)

cimento à base de hidróxido de cálcio
cimento resinoso
fosfato de zinco
óxido de zinco e eugenol

30- São considerados, respectivamente, materiais dentários para cimentação e proteção do complexo dentina polpa

26- Na técnica periapical da bissetriz, a distância ponto
focal do filme é de
a)
b)
c)
d)
e)

I.
II.
III.
IV.

a) Para reutilizar posicionadores, antes é necessário
realizar uma esterilização por calor úmido.
b) O avental de chumbo e o protetor de tireóide devem ser usados apenas em crianças e pacientes
grávidas.
c) A vantagem da técnica da bissetriz é o uso de
posicionadores que determinam as angulações
verticais e horizontais.
d) O uso de uma angulação vertical maior que o necessário provoca o encurtamento da imagem.
e) Na montagem dos filmes periapicais, o picote deve apresentar a parte convexa voltada para baixo.
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33- Constituem ossos exclusivamente do esqueleto cefálico
a)
b)
c)
d)
e)

39- Indique qual é o número do fórceps indicado para a
exodontia do dente 14.

o occipital e o esfenóide.
o vômer e o temporal.
o osso lacrimal e as conchas nasais inferiores.
o frontal e os ossos da face.
o osso zigomático e o osso temporal.

a)
b)
c)
d)
e)

34- O preparo de cavidade de classe II deve ser executado
a)
b)
c)
d)
e)

40- Assinale a opção correspondente aos equipamentos
de proteção individual.

na superfície vestibular dos caninos.
na superfície incisal dos dentes anteriores.
na superfície cervical dos incisivos.
na superfície proximal de pré-molares e molares.
na superfície oclusal dos molares.

a) óculos de proteção, gorro, máscara e material cirúrgico autoclavado.
b) óculos de proteção, gorro, máscara, autoclave e
estufa.
c) óculos de proteção, gorro, máscara, luva e jaleco
ou avental.
d) óculos de proteção, protetores auriculares e propé.
e) óculos de proteção, máscara, luva e toalhas descartáveis esterilizadas.

35- Pelo processamento manual, indique qual seria o
tempo necessário para obtenção de uma boa imagem diagnóstica quando a temperatura da solução
reveladora é de 20 °C.
a)
b)
c)
d)
e)

41- Considerando-se o risco de infecção, assinale a opção correspondente aos materiais considerados críticos.

3 minutos
2,5 minutos
5 minutos
1 minuto
8 minutos

a)
b)
c)
d)
e)

36- Indique qual a função da pinça de Palmer.
a)
b)
c)
d)
e)

pinça para algodão
pinça para grampos
pinça perfuradora de lençol de borracha
pinça para carbono
pinça para abertura de boca utilizada em odontopediatria

I. Esterilização é o procedimento responsável pela
completa destruição de todas as formas de vida
microbiana.
II. Desinfecção é o procedimento responsável pela
destruição dos microrganismos na forma vegetativa, que não atinge os esporos.
III. A desinfecção é realizada em superfícies inanimadas.
IV. Anti-sepsia é o procedimento de tentativa de
destruição dos microrganismos em seres animados.

dentística, na escultura de restaurações.
periodontia, na ostectomia.
exame clínico.
endodontia, na obturação de canais.
exodontia do dente 38.

38- Podemos considerar o paciente com pressão alta
quando a pressão for
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

igual a 120x80 mmHg.
superior a 160x100 mmHg.
inferior a 100x80 mmHg.
superior a 80x120 mmHg.
inferior a 80x120 mmHg.
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Seringa tríplice e maçaneta.
Agulhas e bancada.
Lâmina de bisturi e alavanca cirúrgica.
Curetas de Gracey e refletor.
Seringa tríplice e fórceps cirúrgico.

42- Julgue os itens a seguir e assinale a opção correta.

37- O instrumental Hollemback é utilizado em
a)
b)
c)
d)
e)

17
151
16
18 R
150
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Todos os itens estão certos.
Somente um item está certo.
Somente dois itens estão certos.
Somente três itens estão certos.
Todos os itens estão errados.

CONSULTÓRIO DENTÁRIO - GABARITO 1

43- Assinale a opção correta.
LÍNGUA PORTUGUESA
a) Deve-se esterilizar os lábios, os dentes e os tecidos da cavidade oral do paciente antes de se iniciar uma cirurgia para a remoção de um dente
incluso.
b) Deve-se realizar a anti-sepsia da seringa tríplice e
dos motores de alta e baixa rotação antes e após
todos os atendimentos no consultório.
c) As superfícies como bancadas, maçanetas e aparelhos de Raio X e fotopolimerizadores devem ser
submetidos à anti-sepsia antes de qualquer atendimento.
d) Instrumentais perfuro-cortantes devem ser jogados em sacos de lixo de cor branca.
e) A manipulação de qualquer objeto fora da área de
intervenção deve ser evitada quando o profissional
estiver de luvas.

46- Assinale a opção que não completa a lacuna do texto com coesão, coerência e correção gramatical.
Tem sido intenso o debate envolvendo as questões jurídicas resultantes da utilização da Internet, as
possíveis salvaguardas e formas de proteger os
bens, negócios, informações e a propriedade intelectual
na
grande
rede
de
computadores.
[............................................................................]
A chamada cyberlaw, ou lei cibernética, não é exatamente um conjunto de novas leis criadas em função de violações ou prática de crimes nãoconvencionais na era digital, mas, antes, uma nova
abordagem das ciências jurídicas à vertiginosa evolução da tecnologia dos nossos tempos.
(Adaptado de Nehemias Gueiros Júnior)

44- Sobre o processamento radiográfico, marque o item
certo.

a) Advogados, juristas e estudiosos do assunto não
hesitam em afirmar que é certamente o mais promissor campo do Direito contemporâneo.
b) A invasão do sistema de uma empresa mina totalmente a credibilidade da companhia frente aos
seus clientes e ao mercado, passando a clara
imagem de falta de segurança no arquivamento
de informações e bases de dados envolvendo
transações comerciais e pessoais de milhares de
pessoas.
c) Uma invasão de sistema numa empresa não pode
ser simplesmente tratada como uma brincadeira
de um adolescente ou hacker, pois as conseqüências podem ser muito mais danosas para o negócio.
d) Desde então, esse diploma legal vem sendo aperfeiçoado para acompanhar a vertiginosa evolução
tecnológica do setor digital.
e) Ataques ao sistema de uma empresa não são
apenas questões ligadas ao departamento de tecnologia da empresa, como tende a concluir a maioria, mas, sim, uma questão jurídica muito séria.

a) O revelador amolece a gelatina e afeta somente
os sais de prata que foram sensibilizados aos raios X.
b) O banho intermediário remove os cristais de prata
não-sensibilizados.
c) O banho intermediário remove compostos químicos do fixador que podem manchar a radiografia.
d) A solução fixadora neutraliza a ação ácida da solução reveladora.
e) A solução fixadora é alcalina.
45- Assinale a opção correspondente aos processos físicos de esterilização.
a)
b)
c)
d)
e)

Autoclave e formol
Forno de Pasteur e álcool iodado
Povidine e formol
Estufa e autoclave
Glutaraldeido e PVPI
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47- Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

5

10

15

b) A utilização da expressão “não é mole”(A.6) confe-

O conceito de governabilidade, na sua acepção
mais ampla ou mais específica, é rigorosamente
indeterminado e indeterminável do ponto de vista
teórico.___1____ Trata-se de uma categoria estratégica, cujos objetivos imediatos podem variar
segundo o tempo e o lugar, mas que será sempre
e irremediavelmente situacionista. Assim, nos
anos 60 e 70 a idéia proposta de governabilidade
apontou para a eliminação de demandas e de
atores sociais e políticos. _____2______ Mesmo
variando os seus objetivos ao longo do tempo,
entretanto, não é difícil decifrar, a partir do dicionário, qual é o denominador comum às diferentes
acepções de governabilidade: “Que pode ser governado, porque é dócil e obediente.”

re um certo grau de informalidade ao texto.
c) Em “desistir do que”(A.7) e em “do que é apenas”(A.8) o “do” é combinação de preposição e
pronome e pode ser substituído por daquilo sem
prejuízo para a correção do texto.
d) O emprego de “apenas”(A.8) intensifica a idéia de
que “razoável”(A.8) é noção qualitativamente inferior a “certo e racional”(A.7e 8).
e) Pelos sentidos do texto, “reforço retórico”(A.10 e
11) é o oposto de “dose extra de declarações de
intenções e de princípios”(A.11 e 12).

(Adaptado de José Luís de Fiori)

49- Segundo um advogado americano, existe uma diferença entre um cybercrime e um crime "viabilizado"
através de um computador. Naquilo que vem sendo
largamente aceito como um cybercrime, um usuário
tem acesso a um sistema de computador sem a autorização do dono e modifica, destrói ou se aproveita
de dados em benefício próprio. Isso inclui o envio de
vírus, bugs e furto de informação desses sistemas
invadidos. É diferente de fraudes, furtos convencionais, falsificação de documentos e outros que também são regularmente praticados no mundo físico
ou na Internet apenas com o auxílio do computador.

a) Na lacuna 1, estaria coesa e coerente a inserção
do período: Na verdade, não se trata de um
conceito teórico.
b) Na lacuna 2, estaria gramaticalmente correta, coesa e coerente a inserção do período: Já nos anos 80, apontou para a necessidade de privatizar os estados e desregular as economias.
c) Na formação da palavra “governabilidade”, assim
como em acessibilidade e de afabilidade, o sufixo confere ao termo a idéia de qualidade do que
é..., característica do que ...
d) Pelos sentidos do texto, a expressão “Mesmo variando seus objetivos ao longo do tempo”(A.10 e

(Adaptado de Nehemias Gueiros Júnior)

Assinale a afirmativa que está de acordo com as
idéias do texto.

11) apresenta uma das explicações para o que se
deve entender de “situacionista”(A.7).

a) Qualquer crime feito a partir do uso de um computador é considerado um cybercrime.
b) Trata-se de cybercrime quando um usuário falsifica documentos utilizando o computador de outra
pessoa.
c) Cybercrimes são fraudes, furtos convencionais ou
falsificação de documentos por meio de computadores.
d) O envio de vírus, bugs e o furto de informações
por meio da invasão de sistemas constituem
cybercrimes.
e) Pode haver cybercrimes sem a utilização de computadores e sem a invasão de sistemas.

e) Se a palavra “denominador”(A.13) for substituída
pela expressão “núcleo de significado”, as informações originais e a coerência do período ficam
prejudicadas.
48- Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.
Para explicar a dissonância entre os nossos
anseios e a nossa realidade, acusamos a dureza
impiedosa do mundo: gostaríamos de ser generosos e revolucionários, mas, se assim fôsse5 mos, a realidade nos atropelaria. A desculpa não
é maquiavélica. De fato, o mundo não é mole:
ele nos força a desistir do que nos parece certo
e racional em favor do que é apenas razoável.
Em geral, agüentamos os compromissos aos
10 quais nos resignamos graças a um reforço retórico, a uma dose extra de declarações de intenções e de princípios.
(Contardo Calligaris)

a) O emprego de verbos na primeira pessoa do plural confere ao texto maior interação com o leitor.
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50- Os trechos a seguir compõem um texto, mas estão
desordenados. Ordene-os nos parênteses e assinale
a opção que corresponde à ordem correta.

c) 3 - não obstante
d) 4 - são solicitados
e) 5 - vêm

( ) A política não é uma exceção a essa “teoria”. Nela, os momentos dos grandes consensos têm sido
também e, invariavelmente, de grande mediocridade intelectual.
( ) Nesses períodos, o debate de idéias é substituído
por uma curiosa combinação de mesmice e ambigüidade.
( ) As expressões e palavras desprovidas de qualquer significado preciso, proferidas por essas pessoas, podem, portanto, ir se transformando nas
pedras angulares de uma nova sabedoria convencional e dominante.
( ) Mesmo as cabeças mais lúcidas não conseguem
resistir por muito tempo a essa repetição incessante dos mais irrelevantes lugares-comuns,
quando não se tornam elas próprias peças decisivas da eficácia conservadora em horas de fadiga
ideológica das forças políticas de esquerda.
( ) Antes de se tornar ele mesmo uma unanimidade
nacional, até um tipo polêmico como Nélson Rodrigues chegou a desconfiar que "toda unanimidade é burra".

52- No texto abaixo, assinale o trecho gramaticalmente
correto.
a) Se, por um lado, o legislador se esforça para criar
os mecanismos de proteção necessário para atender aos ditames da nova Sociedade da Informação, a sociedade sofre com a falta de disposição das empresas para prestar queixa ou dar andamento aos casos reais.
b) A grande maioria das empresas vítimas de invasões em seus sistemas, prefere manterem-se no
anonimato por temor da publicidade negativa e da
perda de credibilidade nos seus negócios.
c) Afinal, ninguém vai querer continuar a trabalhar
com determinada empresa depois de lerem na
mídia, que seu sistema foi facilmente invadido e
informações foram manipuladas sem autorização.
d) Os advogados vêm alertando que o ato de divulgar publicamente uma invasão ao seu sistema
pode auxiliar sobremaneira na "blindagem" de
posteriores ações legais contra a empresa por
negligência de responsabilidade.
e) Poderia sócios ou acionistas, teoricamente, ajuizar
processos contra a empresa nesse sentido, ou a
própria empresa poderia ter negado o acesso à
Internet pelo provedor, em função dos prejuízos
causados a terceiros pela invasão eletrônica.

(José Luís de Fiori)

a)
b)
c)
d)
e)

3º, 1º, 5º, 2º, 4º
2º, 3º, 5º, 4º, 1º
4º, 2º, 1º, 3º, 5º
3º, 2º, 4º, 5º, 1º
4º, 5º, 3º, 1º, 2º

(Adaptado de Nehemias Gueiros Júnior)

53- Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas do texto.

51- Assinale a opção que, ao preencher a lacuna correspondente, provoca erro gramatical ou de coerência.

__1__cada dia, a população parece mais intransigente e vigilante em relação ao comportamento dos
agentes públicos. Daí __2__ grande repercussão
das manchetes em se tratando de desvios de conduta, sempre ganhando vulto, temerariamente, até um
mero indício sobre uma mínima possibilidade de corrupção. Lenta, mas solidamente, vai-se incutindo na
sociedade brasileira __3__ exata noção acerca da
importância da transparência nos atos de administração pública, do combate eficaz __4__ corrupção,
da cobrança diária no tocante __5__ responsabilidade dos agentes públicos.

Desde 1981, com a implantação da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), o licenciamento ambiental passou a ser exigido das empresas que, potencial ou efetivamente, são ______1______ do meio ambiente, ______2______alto risco de acumularem passivos
ambientais. As licenças ambientais,_____3_______ a
dedicação dos servidores dos órgãos ambientais, são
documentos cuja expedição é extremamente complexa
e demorada. Vários fatores concorrem para que assim
seja. O mais importante é a contradição vivida pelos órgãos ambientais, que _________4_________ cada vez
mais
pela
sociedade
e,
paradoxalmente,
________5__________ seus orçamentos reduzidos pelos diferentes governos, independentemente da coloração partidária.

(Adaptado de Marco Aurélio de Farias Mello)

a)
b)
c)
d)
e)

(Adaptação de Paulo Bessa Antunes)

a) 1 - degradadoras
b) 2 - e que por isso apresentam
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57- O significado analítico(1) e normativo da idéia de governabilidade variam(2) de acordo com o tempo e o(3)
espaço. Através do tempo as definições ora apontaram
para "condições sistêmicas de exercício eficiente do
poder", tão gerais quanto(4) infinitas, ora(5) desceram
à discussão da "boa maneira de gerir os recursos públicos", tão detalhada que praticamente torna impossível qualquer aspiração de validez universal.

54- Assinale a substituição proposta para o termo correspondente sublinhado que provoca erro gramatical
no texto.
As empresas têm se preocupado(1) cada vez mais
com os chamados passivos ambientais, que são caracterizados(2) pelo conjunto de obrigações assumidas devido aos danos causados ao meio ambiente
em função de atividades por elas desenvolvidas. Em
geral, o passivo ambiental é composto por(3) obrigações resultantes da contaminação do solo, disposição inadequada de rejeitos industriais, incômodos
de vizinhança e outros, repercutindo(4) negativamente na vida das empresas, seja nos aspectos econômicos, seja na própria imagem pública ostentada(5).

(José Luís de Fiori)

a)
b)
c)
d)
e)

(Paulo Bessa Antunes)

a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

58- A oscilação entre entusiasmos revoltados e inércia
conformista é uma herança de nossa adolescência. Tivemos que decidir (e talvez estejamos eternamente decidindo) se, para nos tornar-mos adultos, seria melhor imitar os genitores, sacrificando
nossa individualidade, ou contrariá-los, encontrando a prova de nossa autonomia na decepção e
no desespero dos pais. A solução mais popular
sempre consistiu em tomar o caminho de uma
"normalidade" que nos garantia algum confôrto.

1 - estão se preocupando
2 - se caracterizam
3 - compõem-se de
4 - que repercutem
5 - que ostentam

Nas questões de 55 a 57, assinale a opção que corresponde a erro gramatical.

(Adaptado de Contardo Calligaris)

55- Segundo estudo da Ordem dos Advogados dos Estados Unidos, utilizarem-se(1) um computador para
cometer(2) furto, fraude, extorsão ou lavagem de
dinheiro não representa(3) automaticamente um cybercrime, podendo essas violações serem processadas(4) regularmente por força das leis criminais
em vigor, independentemente de terem sido praticadas(5) com o concurso de computadores ou outra
forma tecnológica de manipulação de informação.

A quantidade de palavras com erro de morfologia ou
de grafia é:
a)
b)
c)
d)
e)

(Adaptado de Nehemias Gueiros Júnior)

a)
b)
c)
d)
e)

59- Assinale a opção gramaticalmente correta.

1
2
3
4
5

a) O Ministério Público encontra-se atento aos menores deslises no que se refere a observância das
leis ambientais.
b) Os próprios organismos financeiros, cada vez
mais, exigem padrões ambientais adequados para
à concessão de empréstimos.
c) O licenciamento ambiental é a exigência mínima
estabelecida como requisito prévio para liberação
de empréstimos.
d) No caso de sociedades anônimas, a existência de
licenças ambientais constituem fato relevante na
vida das empresas, visto que poderá ter repercussão no preço das ações da companhia.
e) Valorizar uma licença ambiental é extremamente
importante para as empresas que prezam o seu
bom nome e que buscam dar cumprimento as
normas legais em suas atividades.

56- O mundo inteiro migrou(1) para a tecnologia digital
de administração de negócios, e isso(2) resultou
na(3) grande vulnerabilidade(4) dos sistemas de
computadores surgidos no final dos anos 90, quando
existiam(5) pouca ou nenhuma preocupação com
as questões legais relativas à segurança.
(Adaptado de Nehemias Gueiros Júnior)

a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5
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RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO

60- Assinale a opção em que o trecho está redigido e
pontuado de forma gramaticalmente incorreta.

61- Em um certo aeroporto, Ana caminhava à razão de
um metro por segundo. Ao utilizar uma esteira rolante de 210 metros, que se movimenta no mesmo sentido em que ela caminhava, continuou andando no
mesmo passo. Ao chegar ao final da esteira, Ana verificou ter levado exatamente 1 minuto para percorrer
toda a extensão da esteira. Se Ana não tivesse continuado a caminhar quando estava sobre a esteira, o
tempo que levaria para ser transportada do início ao
fim da esteira seria igual a

a) As questões de meio ambiente são, com muita
facilidade, enquadradas no conjunto de passivos
empresariais, contanto que não é com a mesma
facilidade que se identifica, numa firma adequadamente estabelecida do ponto de vista ambiental
um ativo econômico, que deve ser considerado
como parte do valor da companhia.
b) Se, com muita facilidade, as questões de meio
ambiente são enquadradas no conjunto de passivos empresariais, não é com a mesma facilidade
que se identifica, numa firma adequadamente estabelecida do ponto de vista ambiental, um ativo
econômico que deve ser considerado como parte
do valor da companhia.
c) Se as questões de meio ambiente são enquadradas, com muita facilidade, no conjunto de passivos
empresariais, não é com a mesma facilidade que
se identifica um ativo econômico que deve ser
considerado como parte do valor da companhia,
numa firma adequadamente estabelecida do ponto de vista ambiental.
d) Não é com a mesma facilidade com que as questões de meio ambiente são enquadradas no conjunto de passivos empresariais que se identifica
um ativo econômico, que deve ser considerado
como parte do valor da companhia, numa firma
adequadamente estabelecida do ponto de vista
ambiental.
e) As questões de meio ambiente são, com mui-

a)
b)
c)
d)
e)

1minuto e 20 segundos.
1minuto e 24 segundos.
1minuto e 30 segundos.
1 minuto e 40 segundos.
2 minutos.

62- Ana guarda suas blusas em uma única gaveta em
seu quarto. Nela encontram-se sete blusas azuis,
nove amarelas, uma preta, três verdes e três vermelhas. Uma noite, no escuro, Ana abre a gaveta e pega algumas blusas. O número mínimo de blusas que
Ana deve pegar para ter certeza de ter pegado ao
menos duas blusas da mesma cor é
a)
b)
c)
d)
e)

ta facilidade, enquadradas no conjunto de
passivos empresariais, mas não é com a
mesma facilidade que se identifica, numa firma adequadamente estabelecida do ponto de
vista ambiental, um ativo econômico que deve ser considerado como parte do valor da
companhia.

6.
4.
2.
8.
10.

63- Os registros mostram que a probabilidade de um
vendedor fazer uma venda em uma visita a um cliente potencial é 0,4. Supondo que as decisões de
compra dos clientes são eventos independentes, então a probabilidade de que o vendedor faça no mínimo uma venda em três visitas é igual a
a)
b)
c)
d)
e)

(Adaptado de Paulo Bessa Antunes)

0,624.
0,064.
0,216.
0,568.
0,784.

64- Um carro percorre 75% da distância entre as cidades
A e B a uma velocidade média constante de 50 km
por hora. O carro percorre, também a uma velocidade média constante, V, o restante do trajeto até B.
Ora, a velocidade média para todo o percurso de A
até B foi igual a 40 km por hora. Logo, a velocidade
V é igual a
a)
b)
c)
d)
e)
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25 km por hora.
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37,5 km por hora.
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65- Se Y é diferente de zero, e se

Rascunho

X
= 4 , então a raY

zão de 2X–Y para X, em termos percentuais, é igual
a
a)
b)
c)
d)
e)

75%.
25%.
57%.
175%.
200%.

66- Considere as matrizes

1

X= 2

5

2
4
3

3
6  ; Y =
7 

a
2

5

2
b
3

3
6 
c 

onde os elementos a, b e c são números naturais diferentes de zero. Então, o determinante do produto
das matrizes X e Y é igual a
a)
b)
c)
d)
e)

0.
a.
a+b+c.
a+b.
a+c.

67- André está realizando um teste de múltipla escolha,
em que cada questão apresenta 5 alternativas, sendo uma e apenas uma correta. Se André sabe resolver a questão, ele marca a resposta certa. Se ele
não sabe, ele marca aleatoriamente uma das alternativas. André sabe 60% das questões do teste. Então, a probabilidade de ele acertar uma questão
qualquer do teste (isto é, de uma questão escolhida
ao acaso) é igual a
a)
b)
c)
d)
e)

0,62.
0,60.
0,68.
0,80.
0,56.
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68- Quando Lígia pára em um posto de gasolina, a probabilidade de ela pedir para verificar o nível de óleo
é 0,28; a probabilidade de ela pedir para verificar a
pressão dos pneus é 0,11 e a probabilidade de ela
pedir para verificar ambos, óleo e pneus, é 0,04.
Portanto, a probabilidade de Lígia parar em um posto de gasolina e não pedir nem para verificar o nível
de óleo e nem para verificar a pressão dos pneus é
igual a
a)
b)
c)
d)
e)

0,25.
0,35.
0,45.
0,15.
0,65.

69- Um clube está fazendo uma campanha, entre seus
associados, para arrecadar fundos destinados a uma
nova pintura na sede social. Contatados 60% dos
associados, verificou-se que se havia atingido 75%
da quantia necessária para a pintura, e que a contribuição média correspondia a R$ 60,00 por associado contatado. Então, para completar exatamente a
quantia necessária para a pintura, a contribuição
média por associados, entre os restantes associados
ainda não contatados, deve ser igual a
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 25,00.
R$ 30,00.
R$ 40,00.
R$ 50,00.
R$ 60,00.

70- Sabe-se que João estar feliz é condição necessária
para Maria sorrir e condição suficiente para Daniela
abraçar Paulo. Sabe-se, também, que Daniela abraçar Paulo é condição necessária e suficiente para a
Sandra abraçar Sérgio. Assim, quando Sandra não
abraça Sérgio,
a) João está feliz, e Maria não sorri, e Daniela abraça
Paulo.
b) João não está feliz, e Maria sorri, e Daniela não
abraça Paulo.
c) João está feliz, e Maria sorri, e Daniela não abraça
Paulo.
d) João não está feliz, e Maria não sorri, e Daniela
não abraça Paulo.
e) João não está feliz, e Maria sorri, e Daniela abraça
Paulo.
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