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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões 1 a 10 referem-se ao texto a seguir. 
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Metamorfose amorosa 
 

Uma vez, li num texto de Clarice Lispector 

esta frase: "Toda mãe de filha feia deveria 

prometer-lhe que ela seria bonita quando a 

sabedoria do amor esclarecesse um homem." 

Sublinhei a frase instintivamente. Isto foi há 

muito tempo. Agora fui lá em A maçã no escuro 

procurar a frase, e lá estava ela, intacta e forte. 

Recolho-a quando a questão da beleza, uma 

vez mais, vem habitar ostensivamente nosso 

verão. É que existem vários tipos de beleza. E a 

mais óbvia é a que todos vêem. Por exemplo, a 

beleza arrebatadora, avassaladora, que surge 

imperiosa e exige logo adoração. 

É assim com certas mulheres e homens. 

Entram numa sala e passam a ser o centro de 

gravidade dos olhares. Aparecem nas telas e 

capas de revistas e nos hipnotizam. É assim 

também não apenas com pessoas, mas com certos 

objetos na vitrina e museus: ficamos medusados 

diante deles, em pura contemplação. É assim, 

ainda, com certas músicas que, ouvidas, passam a 

fazer parte de nosso repertório existencial e nos 

harmonizam nos desvãos do dia. 

Mas ___ esse tipo de beleza se opõe um 

outro. O da beleza que se esvazia, que vai se 

esmaecendo e se distanciando de si mesma até 

ficar feia. É como se ocorresse uma metamorfose 

qualquer. E não estou falando de velhice e 

desgaste físico, mas da beleza que se esgota e se 

exaure. Pessoas que perdem o brilho sem que se 

saiba ______ e em que instante exato. 

O fato é que a gente olha, de repente, uma 

pessoa e repara que ela não apenas não está bela, 

mas já não é mais bela. É como se a harmonia se 

interrompesse inesperadamente. Um modo de 

olhar, a curva do nariz, uma expressão de mau 

gosto e a beleza se esvai. Se esvai onde? Nela? 
Em nós? Sabe-se apenas que o que era vidro se 

quebrou e o amor que tu me tinhas era pouco e se 

acabou... 

Diferente desses tipos um outro aparece e me 

intriga: o da beleza envergonhada. A beleza 

acabrunhada de ser bela. 

Existe? Existe. 

Exemplo? Ei-lo. 

Ela me confessou: quando menina era tão 

bonita que já não suportava mais. A todo lugar 

que ia ________ as louvações carinhosas. Todos 

que vinham visitar a família desfilavam 

incontidos elogios. Ao ser apresentada, lá vinha o 

galanteio. Saindo com amigas, logo se 
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diferenciava. No baile, a mais solicitada. Enfim, 

dizia ela, um porre! um saco! Parecia que as 

pessoas queriam tirar pedaço de mim. Outros 

elogiavam de uma maneira tal como se eu tivesse 

que fazer alguma coisa para merecer ser bela. 

Nesse caso, a beleza passou a ser um ônus, 

uma cobrança, uma chateação. Daí que ela 

começou a enfear sua beleza para ser comum 

como os outros. A tal ponto que hoje o marido de 

vez em quando lhe diz: – Vê se te arruma um 

pouco, mulher... 

Há, no entanto, uma beleza que não entra com 

clarins em nossa vida, nem se estampa em 

silhuetas perfeitas nas páginas do dia. Não é a 

obra sedutora, arrebatadora, exigindo imediatos 

adoradores. 

Ela é percebida aos poucos. Não se constrói 

linearmente. Um dia você observa que o olhar 

dela não é tão banal. Que o sorriso irradiou uma 

mensagem qualquer. Está pronto para descobrir 

que a pele tem a temperatura do seu desejo. Um 

corpo que parecia tão igual-a-qualquer-um, 

súbito, ganha uma delicada aura. A voz, que 

antes não tinha qualquer traço especial, agora 

fica registrada na memória através de expressões 

banais, mas gostosas de serem lembradas. 

Você está começando a olhá-la e a pensar: se 

ela não é tão deslumbrante como as outras, por 

que telefono, por que facilito encontros e por que 

seu corpo extrai do meu surpresas e maravilhas? 

Como quem concede ou entrega um prêmio, 

como quem deposita a alma no destino do outro, 

você está pronto a se dizer: é bela, em mim, por 

mim, para mim. E isto basta. Eu te inventei na 

tua beleza, que construímos. 

Sim, a beleza (descobre-se) também se 

constrói. Não exatamente (ou apenas) nas mesas 

de cirurgia plástica. Como as casas se ________,  

como as flores, que passam a existir, se olhadas, 

a beleza se constrói. De nossas carências, de 

nossas premências ela se constrói, e é um 

imponderável arco sobre a íris de quem ama. 

É assim, meu amigo. E se isto está 
acontecendo com você, você há muito começou a 

amá-la. E entre vocês dois está se operando mais 

que uma profecia de mãe, uma metamorfose rara, 

que você deve curtir e prolongar. 

 
Affonso Romano de Sant'Anna  

 

Texto disponível em: 

<http://www.riototal.com.br/coojornal/affonso016.htm>.  
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1. Marque a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas das linhas 24, 31, 48 e 89, respectivamente.´ 

A)  há –  porque – repetiam-se  – constróem 

B)  a –  por que – repetiam-se  – constroem 

C)  à –  porque – repetia-se  – constrói 

D)  à – porque – repetia-se  – constróem 

E)  a – por que – repetiam-se  – constrói 

___________________________________________ 

 
2. A partir da leitura e interpretação do texto 
Metamorfose amorosa, considere as afirmativas a 
seguir: 

I. O texto apresenta quatro tipos de beleza. 

II. A beleza também pode ser construída, e não apenas 

com cirurgia plástica. 

III. A beleza feminina só é conquistada quando a 

mulher é amada. 

IV. A metamorfose da beleza diz repeito tanto à 

beleza que se esvai quanto à beleza que se constrói. 

 

Está(ao) de acordo com o texto: 

 

A) Apenas a afirmativa II. 

B) Apenas a afirmativa III. 

C) Apenas a afirmativa I e IV. 

D) Apenas as afirmativas I, II e IV. 

E) As afirmativas I, II, III e IV. 

___________________________________________ 

 
3. É possível afirmar que o texto Metamorfose 
amorosa: 

I. Dialoga com o leitor, simulando a oralidade.  

II. Mistura narração e descrição, predominando a 

estrutura de frases fragmentadas, aceitáveis no texto 

literário. 

III. Enumera de forma neutra e objetiva os diversos 

aspectos da beleza e do amor. 

IV. Utiliza o recurso da comparação, o que se 

evidencia, por exemplo, na expressão “como se”. 

 

Está(ao) de acordo com o texto: 

 

A) As afirmativas I, II, III e IV. 

B) Apenas as afirmativas I, II e IV. 

C) Apenas a afirmativa II. 

D) Apenas as afirmativas III. 

E) Apenas as afirmativas I e IV. 
 

___________________________________________ 
 

 

 

 

 

4. Se substituirmos o verbo “Recolho” (linha 8) por 
outro verbo, a única frase que ficaria correta quanto à 
regência verbal é: 

A) Lembro-a quando a questão da beleza, uma vez 

mais, vem habitar ostensivamente o nosso verão. 

B) Ressalto-na quando a questão da beleza, uma vez 

mais, vem habitar ostensivamente o nosso verão. 

C) Procuro a ela quando a questão da beleza, uma vez 

mais, vem habitar ostensivamente o nosso verão. 

D) Destaco-na quando a questão da beleza, uma vez 

mais, vem habitar ostensivamente o nosso verão. 

E) Refiro-me quando a questão da beleza, uma vez 

mais, vem habitar ostensivamente o nosso verão. 

___________________________________________ 

 
5. A palavra “ostensivamente” (linha 9) é um advérbio 
derivado do adjetivo “ostensivo”.  

A palavra “ostensivo” NÃO tem a acepção de: 

A) “arrogante”. 

B) “que se revela por evidências”. 

C) “que chama a atenção”. 

D) “que se obriga”. 

E) “que se patenteia”.  

___________________________________________ 

 
6. A alternativa na qual as palavras NÃO são 
acentuadas pelo mesmo motivo:  

A) há  –  É – nós – Vê  

B) óbvia  – repertório – memória –  premência  

C) ônus – construímos – constrói – imponderável  

D) está – através – olhá-la – também  

E) vários – família – prêmio – carências  

___________________________________________ 

 
7. As frases das linhas 87 a 89 foram reescritas em um 
só período.  

O período correto quanto à pontuação é: 

A) Descobre-se que a beleza também se constrói, não 

exatamente, (ou apenas) nas mesas de cirurgia 

plástica. 

B) Descobre-se que a beleza, também se constrói não 

exatamente (ou apenas), nas mesas de cirurgia 

plástica. 

C) Descobre-se, que a beleza também se constrói não 

exatamente (ou apenas) nas mesas de cirurgia plástica. 

D) Descobre-se, que a beleza também se constrói, não 

exatamente (ou apenas), nas mesas de cirurgia 

plástica. 

E) Descobre-se que a beleza também se constrói não 

exatamente (ou apenas) nas mesas de cirurgia plástica.  

___________________________________________ 
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8. A virgula da frase “É assim, meu amigo.” (linha 94) 
justifica-se por: 

A) separar o aposto. 

B) separar o vocativo. 

C) separar o sujeito. 

D) indicar uma explicação. 

E) indicar a elipse do verbo. 

___________________________________________ 
 

9. Marque a alternativa em que a justificativa para o 
uso da(s) vírgula(s) é a de isolar o adjunto adverbial: 

A) – Vê se te arruma um pouco, mulher... (linhas 61 e 

62) 

B) Agora fui lá em A maçã no escuro procurar a frase, 

e lá estava ela, intacta e forte. (linhas 6 e 7) 

C) Uma vez, li num texto de Clarice Lispector esta 

frase: "Toda mãe de filha feia deveria prometer-lhe 

que ela seria bonita quando a sabedoria do amor 

esclarecesse um homem." (linhas 1 a 4),  

D) Eu te inventei na tua beleza, que construímos. 

(linhas 85 e 86). 

E) E entre vocês dois está se operando mais que uma 

profecia de mãe, uma metamorfose rara, que você 

deve curtir e prolongar. (linhas 96 a 98) 

___________________________________________ 

 
10. Marque a alternativa na qual o “que” sublinhado se 
refere a um termo anterior: 

 

A) Por exemplo, a beleza arrebatadora, avassaladora, 

que surge imperiosa e exige logo adoração. (linhas 11 

a 13) 

B) Toda mãe de filha feia deveria prometer-lhe que 

ela seria bonita quando a sabedoria do amor 

esclarecesse um homem. (linhas 2 a 4) 

C) O fato é que a gente olha, de repente, uma pessoa e 

repara que ela não apenas não está bela, mas já não é 

mais bela. (linhas 32 a 34) 

D) Outros elogiavam de uma maneira tal como se eu 

tivesse que fazer alguma coisa para merecer ser bela. 

(linhas 54 a 56) 

E) Parecia que as pessoas queriam tirar pedaço de 

mim. (linhas 53 e 54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA 
11. Os computadores são compostos por vários 

dispositivos, alguns são indispensáveis e outros 

opcionais. Os dispositivos são divididos em: entrada; 

saída; e entrada e saída. Associe de acordo com o tipo 

de dispositivo e assinale a sequência correta. 

 

I – Dispositivo de entrada 

II – Dispositivo de saída 

III – Dispositivo de entrada e saída 

( ) Monitor sensível ao toque 

( ) Impressora laser 

( ) Teclado numérico 

( ) Impressora multifuncional 

( ) Mouse óptico 

( ) Monitor 17” 

 

A) III, II, I, III, I, II 

B) II, II, I, II, I, III  

C) II, II, II, III, I, II 

D) III, II, I, II, I, II 

E) III, I, III, III, II, III 

___________________________________________ 
 

12. Sobre o navegador de internet Mozilla Firefox 3, 

com instalação e configurações  padrões , é 

INCORRETO afirmar: 

A) Uma página da internet que está sendo visualizada 

pode ser salva no seu computador. 

C) No menu: Ferramentas / Opções / Geral / Página 

inicial pode-se modificar a home page exibida quando 

você abre o Firefox. 

C) O navegador Firefox permite que se faça apenas a 

importação dos “favoritos” do browser Internet 

Explorer.  

D) Para limpar um único item no histórico da 

navegação, deve-se: selecionar na barra de navegação, 

clicar na seta “drop-down”, selecionar a entrada que 

se deseja excluir e pressionar delete. 

E) Este navegador permite a organização dos favoritos 

em pastas. 
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13. Ao navegar na internet, é possível baixar arquivos 

da internet para um computador local, bem como, 

postar arquivos que estão em seu computador local e 

colocá-lo na internet. Estas duas definições referem-

se respectivamente aos conceitos de: 

 

A) Upload e download.  

B) Download e upload. 

C) Download e overload. 

D) Overload e download.  

E) Overload e hiperload. 

___________________________________________ 

 
14. Computadores podem sofrer de infecções 

causadas por diversos códigos maliciosos, que são 

programas especificamente desenvolvidos para 

executar ações danosas em um computador. Associe 

as definições aos termos empregados para estes 

códigos maliciosos: 

 

I – Worms 

II - Bots e Botnets 

III – Rootkits 

IV - Keylogger  

V – Backdoors 

VI - Spyware 

( ) Programas que permitem o retorno de um invasor 

a um computador comprometido, utilizando serviços 

criados ou modificados para este fim. 

( ) Conjunto de programas que um invasor pode 

utilizar, com mecanismos para esconder e assegurar a 

sua presença no computador comprometido. 

( ) Termo utilizado para se referir a uma grande 

categoria de software que tem o objetivo de monitorar 

atividades de um sistema e enviar as informações 

coletadas para terceiros. 

( ) Programa capaz de se propagar automaticamente 

através de redes, enviando cópias de si mesmo de 

computador para computador. 

( ) Programa capaz de se propagar automaticamente, 

explorando vulnerabilidades existentes ou falhas na 

configuração de softwares instalados. Possui 

mecanismos de comunicação com o invasor, 

permitindo ser controlado remotamente. 

( ) Programa capaz de capturar e armazenar as teclas 

digitadas pelo usuário no teclado. 

A) I, II, VI, V, IV, III 

B) II, III, V, IV, VI, I  

C) II, V, III, IV, VI, I 

D) V, III, II, I, IV, VI 

E) V, III, VI, I, II, IV 

15. O nome de um arquivo no sistema operacional 

Windows é composto por “nome.extensão”. Esta 

extensão designa seu formato e identifica a qual 

software padrão será associado. Relacione as 

extensões apresentadas abaixo, com o seu respectivo 

software padrão, e assinale a sequência correta. 

 

I – ODP  

II - XLSX  

III – DOC 

IV – PPT 

V – RAR 

VI – ODS  

( ) Calc 

( ) Arquivo Compactado 

( ) Excel 

( ) Impress 

( ) PowerPoint  

( ) Word 

 

A) I, V, II, VI, IV, III 

B) I, IV, VI, V, II , III 

C) VI, V, II, I, IV, III 

D) VI, V ,II ,III , IV, I 

E) VI, I, II, IV, I, III 

___________________________________________ 

 
16. Com base na imagem abaixo, régua do aplicativo 

de texto Writer, os símbolos que aparecem nas 

posições 0,5cm, 1,5cm, 2,5cm, 4,0cm, 5,0cm 

assinalados na figura, são respectivamente: 

 

 

 

A) 1º = recuo esquerdo; 2º = margem primeira linha; 

3º = coluna direita; 4º = coluna esquerda; 5º = recuo 

direito. 

B) 1º = margem esquerda; 2º = margem primeira 

linha; 3º = coluna esquerda; 4º = coluna direita; 5º = 

margem direita. 

C) 1º = margem esquerda; 2º = recuo primeira linha; 

3º = tabulação direita; 4º = tabulação esquerda; 5º = 

margem direita. 

D) 1º = recuo esquerdo; 2º = recuo primeira linha; 3º 

= tabulação direita; 4º = tabulação esquerda; 5º = 

recuo direita. 

E) 1º = margem esquerda da primeira linha; 2º = 

margem esquerda; 3º = tabulação esquerda; 4º = 

tabulação direita; 5º = margem direta. 
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17. Para a organização de arquivos dentro de um computador com o sistema operacional Windows Vista, pode 

ser utilizado o aplicativo Windows Explorer. Tendo como base a figura abaixo, identifique a alternativa 

correta.  

 
A) O arquivo “sysmain.sdb” tem capacidade de 3,21MB. 

B) Foram selecionados 15 arquivos da pasta “AppPatch”. 

C) A pasta “assembly” não possui subpastas. 

D) A pasta “PerfLogs”  é subpasta da pasta “Arquivos de Programas”. 

E) A visualização da pasta “AppPatch” está ordenada por data de modificação. 

_________________________________________________________________________________________ 

A figura abaixo refere-se aos exercícios 18 e 19 

 
 

18. Na figura acima visualiza-se a janela do pacote BrOffice.org versão 3.1 do aplicativo Writer, com um trecho 

de matéria da revista Info Exame de Abril de 2010. Com base na figura, julgue os itens seguintes e assinale a 

resposta INCORRETA. 

 

A) A ferramenta  tem a função de copiar a formatação de uma seleção de texto e aplicá-la em outra 

seleção. 

B) Para aplicar negrito ao titulo “Como Funciona o 3D”, é suficiente realizar a seguinte sequencia de ações: 

selecionar essa frase; e clicar no botão . 
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C) O título “Como Funciona o 3D”, está alinhado a esquerda, para centralizá-lo é suficiente clicar em qualquer 

palavra desse título e em seguida, clicar em  .  

D) Clicando no menu Editar, aparecerá uma lista de opções, dentre as quais a opção Localizar, que permite 

localizar palavras no documento ativo. 

E) A palavra “Info” no texto foi sublinhada, ao executar as seguintes ações: selecionar a referida palavra; clicar 

em .  

_______________________________________________________________________________________ 
19. Com base na figura acima complete com V ou F e 
assinale sequência correta. 

( ) Clicando no botão , automaticamente abrirá 

uma caixa de diálogo para localizar uma palavra no 

texto.  

( ) O botão , serve para colocar as informações 

em ordem alfabética.  

( ) Pressionando simultaneamente as teclas CTRL e 

T, todo o texto do arquivo será selecionado, a partir da 

primeira página. 

( ) Para selecionar a palavra “distância” no texto, 

basta aplicar um clique duplo entre as letras “s” e “n” 

da referida palavra.  

( ) Uma maneira para posicionar o cursor no final do 

documento, é pressionando simultaneamente as teclas 

CTRL e END.  

( ) O nome do arquivo no Writer, foi salvo com o 

nome “Como funciona o 3D”. 

( ) O texto digitado está atualmente na página 2 e o 

arquivo tem no total 3 páginas. 

( ) Como é um editor de texto, não é possível inserir 

tabelas a partir dele. 

 

A) V, V, F, F, V, F, F, F 

B) F, V, V, F, V, F, F, V 

C) F, F, V, V, F, V, V, V 

D) F, F, V, F, V, F, V, F 

E) F, F, V, V, V, V, F, V 

___________________________________________ 

20. Utilizando o software Microsoft Excel na versão 

2003 ou superior, tem-se um arquivo com quatro 

planilhas nomeadas nesta ordem: “resumo”, “mes01”, 

“mes02” e “mes03. A primeira planilha contém um 

resumo das vendas efetuadas ao longo dos meses, as 

demais planilhas contem histórico de vendas diárias 

de um determinado mês. O total das vendas mensais 

das planilhas “mes01”, “mes02” e “mes03”, 

encontram-se na linha 1 coluna D  de cada planilha. 

Assinale a alternativa que indica qual dever ser a 

fórmula contida na célula D15 da planilha “resumo”, 

com o valor médio do total de vendas mensais das 

planilhas “mes01”, “mes02” e “mes03. 

A) =MÉDIA('mes01'!D1:'mes03'!D1) 

B) =MÉDIA('mes01:mes03'!D1) 

C) =MÉDIA(mes01$D1;mes03$D1) 

D) =MÉDIA(D15;D1) 

E)=MÉDIA(D15;mes01!D1;mes03!D1) 

 

LEGISLAÇÃO 
21. O artigo 37 da Constituição Federal do Brasil de 

1988 estabelece que a administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, 

também, ao seguinte: 

 

I – os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei.  

II – a investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a forma 

prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo 

em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração. 

III – o prazo de validade do concurso público será de 

até um ano, prorrogável uma vez, por igual período. 

IV – durante o prazo improrrogável previsto no edital 

de convocação, aquele aprovado em concurso público 

de provas ou provas e títulos será convocado com 

prioridade sobre novos concursados para assumir 

cargo ou emprego, na carreira. 

V – é garantido ao servidor público civil e militar o 

direito à livre associação sindical. 

Assim, com base nas afirmações acima expostas, 
assinale a única alternativa que julgar certa. 
 

A) Apenas as afirmações I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmações I, II e V estão incorretas. 

C) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmações II, IV e V estão incorretas. 

E) Apenas as afirmações III, IV e V estão corretas.  
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22. O artigo 40 e suas cominações legais contidas no 

Capítulo VII - Da Administração Pública e Seção II - 

Dos Servidores Públicos da Constituição Federal do 

Brasil de 1988, se referem à aposentadoria dos 

servidores titulares de cargos efetivos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídos as autarquias e fundações. Com base nesse 

preceito legal, e sabendo que só existe uma alternativa 

correta, é errado afirmar que o servidor: 

 

A) será aposentado voluntariamente, desde que 

cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo 

efetivo em que se dará a aposentadoria, observando 

para o homem a condição de sessenta e cinco anos de 

idade e sessenta anos de idade para a mulher com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

B) será aposentado compulsoriamente, aos setenta 

anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo 

de contribuição. 

C) será aposentado voluntariamente, desde que 

cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo 

efetivo em que se dará a aposentadoria, observando 

para o homem a condição de sessenta anos de idade e 

trinta e cinco de contribuição. 

D) será aposentado voluntariamente, desde que 

cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo 

efetivo em que se dará a aposentadoria, observando 

para a mulher a condição de cinqüenta e cinco anos de 

idade e trinta de contribuição. 

E) será aposentado por invalidez permanente, sendo 

os proventos proporcionais ao tempo de serviço, 

mesmo se decorrente de acidente em serviço, moléstia 

profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 

na forma da lei. 

___________________________________________ 
 

23. O Título VIII, Capítulo III, Seção I da Constituição 

Federal de 1988 (CF/88) trata da educação, 

normatizando o assunto do artigo 205 até o 214. 

Assim, tomando como fundamento o referido preceito 

legal, e sabendo que só uma alternativa está certa, é 

correto afirmar que: 

 

A) a lei estabelecerá o plano nacional de educação 

que terá duração anual, com o objetivo de articular o 

sistema nacional de educação em seus diferentes 

níveis, etapas e modalidades, visando à erradicação do 

analfabetismo nas favelas, a universalização do 

atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino 

nos morros, formação do trabalhador e operários em 

geral e a promoção humanística, científica e 

tecnológica do País. 

B) o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de atendimento ao educando, em 

todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático escolar, 

moradia, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

C) o ensino é livre à iniciativa privada, sempre que 

for observado o cumprimento das normas gerais da 

educação nacional; a autorização e validação de 

qualidade pelo Poder Público e as exigências 

cadastrais da Junta Comercial. 

D) a União organizará o sistema federal de ensino e o 

dos Territórios, os Municípios atuarão prioritariamente 

no ensino fundamental e médio e os Estados e Distrito 

Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental 

e na educação infantil. 

E) o ensino será ministrado com base em oito 

princípios legais previstos no artigo 206 da CF/88, 

sendo que, dentre eles, estão a igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola; a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

a arte e o saber; e a gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais.   

 
24. A Lei nº. 8.112 de 11 de dezembro de 1990 dispõe 

sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Civis da União, das Autarquias e das Fundações 

Públicas Federais, tendo sido publicada no Diário 

Oficial da União e, 12 de dezembro de 1990. Com base 

no que estabelece a referida Lei, leia com atenção as 

afirmações abaixo e, ao final, assinale a única 

alternativa que incluir todas as afirmações corretas.  

 

I – são formas de provimento de cargo público a 

nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, o 

aproveitamento, a reintegração e a recondução. 

II – são requisitos básicos para investidura em cargo 

público a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos 

políticos, a quitação com as obrigações militares e 

eleitorais só para os homens, o nível de escolaridade 

exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de vinte 

e um anos, e a aptidão física e mental. 

III – a posse ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

contatos da publicação do resultado da aprovação no 

concurso público, podendo dar-se através de procuração 

específica, ocasião na qual o servidor apresentará 

declaração de bens e valores que constituem seu 

patrimônio. 

IV – é proibido ao servidor público participar de gerência 

ou administração de sociedade privada, personificada ou 
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não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade 

de acionista, cotista ou comanditário. 

V – a vacância do cargo público decorrerá de exoneração, 

demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em 

outro cargo inacumulável e falecimento do servidor. 

A) Apenas as afirmações I, II e V. 

B) Apenas as afirmações I, IV e V. 

C) Apenas as afirmações II, III e IV. 

D) Apenas as afirmações II, III e V. 

E) Apenas as afirmações III, IV e V. 

___________________________________________ 

 

25) Leia com atenção as afirmações abaixo e assinale 

a única alternativa INCORRETA. 

A) O Código de Ética do Servidor Público Civil do 

Poder Executivo Federal (Anexo ao Decreto 

1.171/94), estabelece como vedado ao servidor 

público prejudicar deliberadamente a reputação de 

outros servidores ou de cidadãos que deles dependam, 

e como dever funcional, desempenhar, a tempo, as 

atribuições do cargo, função ou emprego público de 

que seja titular. 

B) O artigo 22 da Lei 8.666/93 estabelece que a 

concorrência é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que, na fase inicial de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital 

para execução de seu objeto.  

C) A Lei 8.666/93 normatiza as licitações e contratos 

da Administração Pública e dá outras providências. 

Conforme seu artigo 2º é possível afirmar que obras, 

serviços, publicidade, compras, vendas, alienações, 

concessões, doações, permissões e locações da 

Administração Pública, quando contratadas com 

terceiros, exigirão licitação salvo as hipóteses legais.  

D) Outras modalidades de licitação e contratação 

foram criadas pela legislação no âmbito da 

Administração Pública, conhecidas como: Pregão (Lei 

10.520/2002), Parceria público-privada (Lei 

11.079/2004) e o Pregão na forma Eletrônica (Decreto 

5.450/2005). 

E) Segundo a Lei 9.784/99, que regula o processo 

administrativo da Administração Pública Federal 

direta e indireta, os deveres do administrado são expor 

os fatos conforme a verdade; proceder com lealdade, 

urbanidade e boa-fé; não agir de modo temerário; 

prestar as informações que lhe forem solicitadas e 

colaborar para o esclarecimento dos fatos. 

 
 

26) Em razão do art. 37, II, da Constituição Federal, 

qualquer investidura em carreira diversa daquela em 

que o servidor ingressou por concurso é vedada. 

Acrescente-se que a única reinvestidura permitida 

sem concurso é a: 

A) Reintegração. 

B) Transferência. 

C) Remoção. 

D) Contratação Temporária. 

E) Redistribuição. 

___________________________________________ 

 

27) Quanto ao SERVIDOR os benefícios do Plano de 

Seguridade Social compreendem: 

I – assistência à saúde, salário-família e auxílio-

natalidade. 

II – assistência à saúde, auxílio-funeral e licença para 

tratamento de saúde. 

III – licença por acidente em serviço, auxílio-reclusão 

e aposentadoria. 

IV – garantia de condições individuais e ambientais 

de trabalho satisfatórias, licença à gestante, à adotante 

e licença-paternidade e salário-família. 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas I e IV estão corretas. 

E) Apenas II e III estão corretas. 

___________________________________________ 

 

28) O edital discriminatório ou omisso em pontos 

essenciais pode ser impugnado por qualquer cidadão 

e, com razão por qualquer interessado em participar 

do certame. O prazo para apresentação da 

impugnação antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação, segundo a Lei 8.666/93 será 

de até: 

A) cinco dias para qualquer cidadão e até dois dias 

quando apresentada por licitante. 

B) cinco dias úteis para qualquer cidadão e até dois 

dias úteis quando apresentada por licitante. 

C) dez dias para qualquer cidadão e cinco dias 

quando apresentada por licitante. 

D) dez dias úteis para qualquer cidadão e cinco dias 

úteis quando apresentada por licitante.  

E) dez dias úteis para qualquer interessado. 

 

 

 
 

 
 



IFRS – Concurso Público Edital 13/2010 – Caderno de Provas – Odontólogo 

 9 

29) Marque a alternativa que está INCORRETA. 

Segundo determina o Código de Ética Profissional do 

Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal são 

deveres do servidor púbico: 

 

A) jamais retardar qualquer prestação de contas, 

condição essencial da gestão dos bens, direitos e 

serviços da coletividade a seu cargo. 

B) comunicar imediatamente a seus superiores todo 

e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, 

exigindo as providências cabíveis. 

C) divulgar e informar a todos os integrantes da sua 

classe sobre a existência deste Código de Ética, 

estimulando o seu integral cumprimento. 

D) cumprir a todas as pressões de superiores 

hierárquicos, de contratantes, interessados e outros 

que visem obter quaisquer favores, benesses ou 

vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, 

ilegais ou aéticas e denunciá-las. 

E) ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e 

atenção, respeitando a capacidade e as limitações 

individuais de todos os usuários do serviço público, 

sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de 

raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho 

político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de 

causar-lhes dano moral. 

 

30) Conforme estabelece a Constituição Federal o 

ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

 

I – Gratuidade do ensino púbico em estabelecimentos 

oficiais. 

II – Igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

III – Universalização do atendimento escolar. 

IV – Promoção humanística, científica e tecnológica 

do País. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas I e II estão corretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas II e III estão corretas. 

E) Apenas III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
31. A técnica de abertura coronária, para tratamento 

endodôntico compreende as seguintes etapas: zonas 

de eleição, direção de trepanação, forma de contorno 

e forma de conveniência. Assinale a alternativa correta 

em relação à direção de trepanação. 

A) É a fase que permite acesso à entrada e ao interior 

dos canais radiculares. Seu objetivo inicial será 

projetar externamente após a remoção do seu teto, a 

anatomia da câmara pulpar, reproduzindo, assim, o 

tamanho e a forma originais desta cavidade. 

B) Em pré-molares superiores, a broca deve ser 

direcionada para vestibular, com movimentos no 

sentido vestibulopalatino até ser sentida a sua “caída” 

na câmara pulpar. 

C) Esta etapa é realizada com auxílio de brocas 

esféricas (de aço inox ou tungstênio) em alta rotação. 

Em dentes anteriores inferiores, para atribuir a correta 

direção de trepanação, é preciso lembrar que os 

incisivos inferiores são paralelos à linha mediana, ou 

seja, sem inclinação. 

D) Em molares superiores, a broca é direcionada ao 

canal radicular de menor volume, que corresponde ao 

canal mesiovestibular. 

E) Em molares inferiores, a broca é direcionada ao 

canal radicular de maior volume, que nestes dentes 

corresponde ao canal mesial. 
___________________________________________ 
32. Em relação à tática mediata do clareamento dental 

de dentes não vitais, considere as afirmações abaixo. 

I - A aplicação do ácido fosfórico em gel, após 

execução do selo cervical, deverá ser feita 

dentro da câmara pulpar e sobre o esmalte por 

15 segundos. Em seguida, o ácido deverá ser 

removido com spray de água/ar e a superfície 

seca com ar. 

II - Após a aplicação do ácido fosfórico, a câmara 

pulpar deve ser preenchida com uma bolinha de 

algodão saturada com peróxido de hidrogênio a 

30%. Um instrumento aquecido ao rubro deve 

ser aplicado sobre o algodão localizado dentro 

da câmara pulpar. 

III - Raramente uma única sessão será suficiente para 

o adequado clareamento de dentes não vitais. 

Assim, entre as consultas, deve ser colocado e 

selado na câmara pulpar um “curativo de 

demora”. 

 

Quais são corretas? 

A) Somente I. 

B) Somente II. 

C) Somente III. 

D) Somente II e III. 

E) I, II e III. 
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33. Em relação à cimentação de restaurações indiretas 
com cimento de fosfato de zinco, considere as 
afirmações abaixo. 

I - O quadrante que contem o dente a ser restaurado 

deve ser isolado com rolos de algodão e um 

dispositivo para sucção de saliva. Restaurações 

do tipo inlay devem ser cimentadas com o uso 

de dique de borracha. 

II - Coloca-se o pó numa das extremidades de uma 

placa de vidro e, no centro da placa, pingam-se 

aproximadamente seis gotas de líquido para 

cada unidade a ser cimentada. A composição do 

líquido poderá alterar-se caso a exposição ao ar 

seja prolongada. Porém, tanto o ganho quanto a 

perda de água prejudicam as propriedades do 

cimento de fosfato de zinco. 

III - Depois da cimentação e do assentamento 

completo da restauração, não é preciso manter o 

campo de trabalho seco até que termine a presa 

do cimento. A solubilidade do fosfato de zinco 

não aumenta quando há contato prematuro com 

umidade. 

Quais são corretas? 

A) Somente I. 

B) Somente II. 

C) Somente III. 

D) Somente I e II. 

E) I, II e III. 
___________________________________________ 
34. Com relação à prevenção de cárie dental e controle 

da progressão da doença, as seguintes condições 

podem apresentar um papel relevante, EXCETO: 

A) a limpeza dentária pode ser um método altamente 

eficaz no controle do desenvolvimento e da 

progressão da cárie, em particular associado ao uso de 

um dentifrício fluoretado. 

B) a água fluoretada garante concentrações pequenas 

e constantes de flúor na cavidade bucal controlando 

cárie apenas em crianças, quando, continuamente, 

ingerem água adequadamente fluoretada. 

C) indivíduos com alta atividade e incidência de cárie 

como, por exemplo, os física ou mentalmente 

deficientes, ou os indivíduos que apresentam 

hipossalivação devido a doenças sistêmicas ou ao uso 

de determinantes medicamentos, podem se beneficiar 

do uso intermitente ou crônico de agentes químicos 

profiláticos. 

D) uso de adoçantes não-calóricos, por não serem 

metabolizados em ácidos pelos microorganismos 

orais. Assim, não podem causar cárie dentária. 

E) pacientes com distúrbio de secreção salivar devem 

receber um programa profilático individual e sob 

medida, incluindo cuidados intensivos de prevenção 

da cárie. Isso inclui instruções para melhorar higiene 

bucal do paciente, aconselhamento dietético, uso de 

antimicrobianos e tratamentos tópicos com flúor. 

 

35. Em relação a doenças fúngicas, considere as 

afirmações abaixo. 

I - A candidíase pseudomembramosa apresenta-se 

clinicamente como placas brancas, cremosas e 

destacáveis. 

II - A paracoccidioiomicose necessita de tratamento a 

partir do uso de metronidazol. 

III - A histoplasmose é causada pelo microrganismo 

Histoplasma nucleatum. 

Quais são corretas? 

A) Somente I. 

B) Somente II. 

C) Somente III. 

D) I e III. 

E) I, II e III. 
___________________________________________ 

 
36. As restaurações cerâmicas do tipo inlay/onlay 

representam uma excelente alternativa de tratamento 

restaurador estético para os dentes posteriores, em 

relação às restaurações diretas com resina composta. 

Considere as características abaixo. 

I - paredes expulsivas em aproximadamente 8-15 

graus 

II - ângulos internos arredondados 

III - margens oclusais em topo 

IV - ângulos cavosuperficiais nítidos e com bisel para 

permitir volume adequado de material 

restaurados 

Quais são requisitos do preparo de uma 

inlay/onlay? 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) I, II e III. 

D) I, II e IV. 

E) I, II, III e IV. 

___________________________________________ 

 

37. Em relação à osseointegração é correto afirmar 

que: 

A) é o processo de integração entre o material do 

implante e o osso alveolar através de 

hemidesmossomos.
 

B) é o processo de conexão direta entre o osso vivo e 

a superfície de um implante submetido a carga 

funcional. 

C) é o processo de ligação do implante ao osso 

alveolar por meio de atração eletromagnética. 

D) é o processo de proteção de implante das forças 

oclusais excessivas. 

E) é o processo de adaptação do implante à mucosa 

alveolar, semelhante à união dento-gengival. 
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38. Em relação a doenças dermatológicas com 

manifestação bucal, considere as afirmações abaixo. 

I - A oligodontia é uma das manifestações orais 

típicas da displasia ectodérmica. 

II - A síndrome de Ehlers-Danlos está associada a 

doença periodontal destrutiva em idade 

relativamente precoce. 

III - O pênfigo é identificado ao exame 

histopatológico a partir de hiperceratose e cristas 

interpapilares em serra. 

Quais são corretas? 

A) Somente I. 

B) Somente II. 

C) Somente III. 

D) I e II. 

E) I. II e III. 

___________________________________________ 

 
39. Com relação à radiologia em endodontia, qual das 

afirmações abaixo NÃO está correta? 

A) A técnica de Clark, imprescindível quando há 

necessidade de evitar a sobreposição de objetos e 

quando se deseja identificar objetos colocados para o 

lado vestibular ou lingual, consiste, basicamente, em 

variar o ângulo de incidência horizontal para mesial 

ou distal, no momento da tomada radiográfica. 

B) Quando há suspeita de um quarto canal, na raiz 

mesio-vestibular em um molar superior, para melhor 

visualizá-lo, deve-ser fazer uma radiografia com 

incidência distorradial. 

C) Ao fazer a interpretação de radiografia tomada por 

outro profissional, pode-se lançar mão de alguns 

fatores como, por exemplo, asa do grampo do dique 

de borracha. Quando o grampo estiver colocado no 

dente e este é radiografado, a incidência vertical faz 

com que a asa vestibular se projete mais próxima do 

ápice, enquanto que a palatina ou lingual é projetada 

mais próxima da coroa. 

D) Se o paciente apresentar assoalho da boca ou 

palato muito rasos, o filme pode ser dobrado ou então 

pode-se utilizar filme infantil. 

E) O dente portador apenas de um canal exibe a 

imagem na radiografia bem centralizada na raiz; a 

imagem radiolúcida guarda uma proporção com o 

diâmetro mesiodistal da raiz, em toda a sua extensão, 

até atingir o ápice; exibe uma imagem radiolúcida que 

vai se estreitando uniforme e progressivamente em 

direção ao ápice e a sua imagem é nítida em toda a 

extensão da raiz. 
___________________________________________ 

 

 

 

 

 

40. O efeito terapêutico do flúor reduz a progressão de 

cárie ou paralisa-a. Com relação a associação de 

meios de usar flúor, considere as afirmações abaixo. 

I - Pode ser importante, tanto do ponto de vista 

populacional como do individual, considerando 

o risco e/ou atividade de cárie presente. Deste 

modo, a associação de água fluoretada e/ou 

dentifrício fluoretado ao uso de bochecho 

fluoretado ou aplicação tópica profissional 

continua válida. 

II - Deve ser feita e não deve ser interrompida quando 

da diminuição do risco ou atividade de cárie. 

III - Pode, em determinadas situações clínicas, não ser 

a solução mais apropriada para o controle da 

doença uma vez que, isoladamente, flúor não 

impede o desenvolvimento de cárie. 

Quais são corretas? 

A) Somente I. 

B) Somente II. 

C) Somente III. 

D) I e II. 

E) I e III. 
_________________________________________________________________ 

41. Em relação às periodontites crônicas é correto 

afirmar que: 

A) podem ser diagnosticadas através de radiografias. 

B) podem ser modificadas por estresse. 

C) são diagnosticadas somente em indivíduos adultos. 

D) apresentam perfil microbiológico semelhante às 

gengivites associadas à placa. 

E) são causadas por trauma oclusal. 
_________________________________________________________________ 

42. Em relação às coroas metalo-cerâmicas em dentes 

anteriores, é correto afirmar que 

A) grande porção da redução axial na região de 

contato proximal deve ser feita com a ponta 

diamantada esférica de extremidade plana. 

B) na face lingual do preparo, a junção entre o cíngulo 

e a parede lingual deve ser reduzida em demasia para 

não reduzir a retenção. 

C) é necessária uma redução não uniforme da face 

vestibular. Esta redução deverá ser de 1,2mm na 

porção cervical do preparo e de 0,8mm na região 

incisal em um dente íntegro. 

D) a primeira etapa do preparo para uma coroa 

metalo-cerâmica anterior é a colocação dos sulcos de 

orientação em profundidade sobre as faces vestibular 

e incisal com uma ponta diamantada troncocônica. 

Estes sulcos constituem um meio de verificar a 

quantidade do dente que será retirada. 

E) a coroa metalo-cerâmica é constituída de uma 

cama de cerâmica ligada a uma infra-estrutura 

metálica fundida que se encaixa ao preparo do dente. 

Este tipo de restauração combina a resistência e o 

ajuste preciso das coroas de cerâmica e a vida longa 

das coroas metálicas. 
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43. Qual das características abaixo NÃO é requisito 

para material obturador de canal radicular em relação 

às suas propriedades biológicas e físico-químicas? 

A) Ausência de desencadeamento de resposta imune 

nos tecidos apicais e periapicais. 

B) Ausência de ação antimicrobiana. 

C) Ser reabsorvido no periápice em casos de 

extravasamento acidental. 

D) Insolubilidade dentro do canal radicular. 

E) Estimular ou permitir a deposição de tecido fibroso 

de reparação. 
___________________________________________ 
44. Em relação ao diabetes, é correto afirmar que 

A). aumenta o risco a cárie e gengivite. 

B) está associado a aumento de lesões de líquen plano 

erosivo. 

C) o tipo I está relacionado à ausência de produção de 

insulina. 

D) requer uso rotineiro de antibióticos para tratamento 

das doenças periodontais. 

E) é a doença mais comum em adolescentes 

portadores de doença periodontal. 
___________________________________________ 
45. Considere as afirmações abaixo a respeito da 

anatomia do periodonto. 

I - O palato duro e o processo alveolar maxilar são 

revestidos pelo mesmo tipo de mucosa 

mastigatória. 

II - A gengiva livre e a gengiva inserida são 

constituídas por epitélio estratificado 

pavimentoso ceratinizado. 

III - Além dos ceratinócitos, são encontradas células 

de Langerhans e de Merkel no epitélio oral do 

periodonto de proteção. 

Quais são corretas? 

A) Somente I. 

B) Somente II. 

C) Somente III. 

D) I e II. 

E) I. II e III. 

___________________________________________ 
46. Em relação ao granuloma de células gigantes 

central é correto afirmar que: 

A) é uma neoplasia que, na maioria das vezes, é 
sintomática, com dor terebrante. 

B) ao exame histopatológico são observadas células 

gigantes com um pano de fundo de células 

mesenquimatosas ovóides e fusiformes. 

C) requer radioterapia coadjuvante ao tratamento 

cirúrgico. 

D) é uma lesão epitelial cancerizável, devendo ser 

prevenida pelo uso de quimioterápicos. 

E) necessita ser tratado com excisão cirúrgica com 

margem de segurança para evitar metástase. 
 

 

 

47. Qual das medidas abaixo NÃO está entre aquelas a 

serem adotadas na fase de adequação e que podem 

variar de indivíduo para indivíduo de acordo com a 

atividade de doença cárie? 

A) Conscientização do paciente e/ou de seus 

responsáveis com relação à necessidade e aos 

benefícios do uso do flúor. Neste aspecto, é muito 

importante voltar a salientar que o flúor é capaz de 

interferir nos fenômenos de desmineralização e 

remineralização, apesar de o flúor contido nos 

dentifrícios não ser tão abrangente quanto a água 

fluoretada, em termos de ação cariostática. 

B) Conscientização do paciente e/ou de seus 

responsáveis a respeito da cárie como uma doença 

infecciosa e multifatorial, em que as lesões são apenas 

sinais desta doença. 

C) Esclarecimento ao paciente e/ou de seus 

responsáveis em relação à necessidade de controle dos 

fatores etiológicos da doença. 

D) Implementação de medidas (escovação, uso do fio 

dental e limpeza profissional) para o controle de placa 

bacteriana. 
E) Remoção dos fatores e/ou nichos que favorecem a 

retenção e acúmulo de placa bacteriana. 

___________________________________________ 
48. Em relação à adesão aos tecidos dentários é 

correto afirmar que: 

A) quando se utilizam adesivos cujo solvente é etanol, 

a secagem com ar não influencia as forças de adesão. 

Se forem utilizados adesivos com acetona, sem água, 

as forças de adesão após secagem com ar durante 30 

segundos são significativamente inferiores às forças 

de adesão obtidas em dentina úmida. 

B) a segunda geração de materiais adesivos foi criada 

em função da infiltração e modificação da smear layer 

por monômeros acídicos. 

C) o ataque ácido do esmalte resulta em três padrões 

morfológicos distintos. O padrão tipo 1 compreende 

essencialmente a remoção da periferia dos prismas e 

os núcleos mantidos intactos. O padrão tipo 2 

compreende a remoção do núcleo dos prismas de 

esmalte, sendo a periferia dos prismas mantida 

intacta. O padrão tipo 3 é menos distinto. Inclui áreas 

que fazem lembrar cada um dos outros dois padrões. 

D) a remoção da smear layer por ácidos e, 

consequentemente desmineralização da superfície da 

dentina, expondo uma fina teia de fibras colágenas 

para ser infiltrada por monômeros hidrófilos, foi a 

idéia básica que presidiu à introdução dos sistemas 

adesivos de quarta geração. Esta última estratégia foi 

designada por técnica do total-etch (condicionamento 

ácido total). 

E) Os sistemas adesivos de quinta geração (one-

bottle/ frasco único) são compostos de monômeros 

hidrófilos e hidrófobos dissolvidos num solvente 

inorgânico do tipo água. O monômero HEMA é o 

componente principal da maioria desses produtos. 
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49. Para que haja melhor união entre uma faceta de 

porcelana e a estrutura dental é indispensável, entre 

uma série de procedimentos, o condicionamento com 

ácido fluorídrico da superfície interna da faceta. É 

incorreto afirmar que este condicionamento visa: 

A) diminuir o poder de molhamento. 

B) aumentar a área de superfície. 

C) eliminar certas falhas superficiais por dissolução. 

D) complementar a limpeza da faceta. 

E) aumentar a energia livre de superfície. 
___________________________________________ 
50. Quais das condições abaixo têm sido associadas 

às periodontites? 

A) Dificuldade de controle do diabetes e psoríase. 

B) Nascimento de bebês prematuros e psoríase. 

C) Eritroblastose fetal e acidente vascular cerebral. 

D) Eritroblastose fetal e infarto do miocárdio. 

E) Nascimento de bebês prematuros e acidente 

vascular cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


