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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Este caderno de provas contém um total de 60 (sessenta) questões objetivas, sendo 10 de Língua

Portuguesa, 10 de Direitos Humanos, 10 de Noções de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos. Confira-o.
2. Assinale na sua Folha de Respostas o tipo de sua prova: Gabarito A ou Gabarito B.
3. Esta prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição de
suas respostas no gabarito oficial.
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 1 (uma) hora contada 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

INSTRUÇÃO: Leia com atenção o Texto 1 para responder às questões 01 a 05:

TEXTO 1:
Manual de Policiamento Comunitário
Apresentação: Nancy Cardia

O policiamento comunitário, hoje em dia, encontra-se amplamente disseminado nos países economicamente mais desenvolvidos. Sem dúvida isso é uma conquista desses países, pois essa é a forma de policiamento que mais se aproxima das aspirações da população: ter uma polícia que trabalhe
próxima da comunidade e na qual ela possa crer e confiar.
Acreditar e confiar na polícia são considerados elementos essenciais para que a polícia possa
ter legitimidade para aplicar as leis, isto é, para a polícia ser percebida pela população como tendo um
direito legítimo de restringir comportamentos, retirar a liberdade de cidadãos e, em casos extremos, até
mesmo a vida.
Ter legitimidade para aplicar as leis significa poder contar com o apoio e a colaboração da população para exercer seu papel. Isso difere da falta de reação da população às ações da polícia, quer por
apatia ou por medo, ou ainda, da reação daqueles que delínquem. Em qualquer um desses casos a
reação da população já sugere que há um déficit de confiança na polícia.
Nos países economicamente mais desenvolvidos, a adoção do policiamento comunitário decorreu da constatação de que os modelos de policiamento em vigência não eram mais eficazes diante dos
novos padrões de violência urbana que emergiram no fim dos anos 1960 e meados dos anos 1970. Ao
longo desse período, cresceram, em muitos desses países, tanto diferentes formas de violência criminal
como também manifestações coletivas (pacíficas ou não) por melhor acesso a direitos. O desempenho
das polícias em coibir a violência criminal ou ao conter (ou reprimir) as manifestações coletivas adquiriu
grande visibilidade e saliência, resultando em muitas críticas. Em decorrência disso, houve, em vários
países, forte deterioração da imagem das forças policiais junto à população.
Uma pior imagem tem impacto na credibilidade da população na polícia. A falta ou baixa credibilidade afeta o desempenho da polícia no esclarecimento de delitos e, até mesmo, no registro de ocorrências. De maneira geral, quando não há confiança, a população hesita em relatar à polícia que foi
vítima de violência ou, até mesmo, de fornecer informações que poderiam auxiliar a polícia a esclarecer
muitos delitos.
O policiamento comunitário foi adotado nesses países como uma forma de melhorar o relacionamento entre a polícia e a sociedade. Para isso, procurou reconstruir a credibilidade e a confiança do
público na polícia e, desse modo, melhorar o desempenho dela na contenção da violência urbana.
A adoção desse tipo de policiamento não só exige empenho das autoridades e da comunidade,
mas, sobretudo, mudança na cultura policial: requer retreinamento dos envolvidos, alteração na estrutu-
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ra de poder de tomada de decisão com maior autonomia para os policiais que estão nas ruas; alteração
nas rotinas de administração de recursos humanos, com a fixação de policiais a territórios; mudanças
nas práticas de controle interno e externo e de desempenho, entre outros. Essas mudanças, por sua
vez, exigem também que a decisão de implementar o policiamento comunitário seja uma política de
governo, entendendo-se que tal decisão irá atravessar diferentes administrações: o policiamento comunitário leva anos para ser totalmente integrado pelas forças policiais.
No Brasil, ocorreram, ao longo dos últimos 18 anos, várias tentativas de implementar o policiamento comunitário. Quase todas as experiências foram, nos diferentes Estados, lideradas pela Polícia
Militar: a) em 1991, a Polícia Militar de São Paulo promoveu um Seminário Internacional sobre o Policiamento Comunitário, abordando os obstáculos para esse tipo de policiamento; b) em 1997, ainda em
São Paulo, projetos piloto foram implantados em algumas áreas da capital; c) nessa mesma época, no
Espírito Santo e em algumas cidades do interior do Estado, também houve experimentos com policiamento comunitário; o mesmo se deu na cidade do Rio de Janeiro, nos morros do Pavão e Pavãozinho,
com a experiência do GEPAE.
Apesar de não ter havido uma avaliação dessas experiências, os relatos dos envolvidos, tanto
de policiais como da população, revelam satisfação com o processo e com os resultados e insatisfação
com o término das mesmas.
Ao longo desses últimos anos, a violência urbana continuou a crescer e passou a atingir cidades
que antes pareciam menos vulneráveis - aquelas de médio e pequeno porte. Nesse período, a população continuou a cobrar das autoridades uma melhora na eficiência das polícias. Essa melhora não depende só das autoridades, depende também da crença que a população tem na polícia: crença que as
pessoas podem ajudar a polícia com informações e que essas serão usadas para identificar e punir responsáveis por delitos e não para colocar em risco a vida daqueles que tentaram ajudar a polícia a cumprir seu papel.
Sem a colaboração do público, a polícia não pode melhorar seu desempenho e essa colaboração exige confiança. A experiência tem demonstrado que o policiamento comunitário é um caminho
seguro para se reconstruir a confiança e credibilidade do público na polícia. [...]
Fonte: Manual de Policiamento Comunitário: Polícia e Comunidade na Construção da Segurança [recurso eletrônico] / Núcleo
de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV/USP), 2009. p. 10.

QUESTÃO 01
É CORRETO afirmar sobre o texto 1:
(A) O policiamento comunitário visa melhorar a aplicação da lei nas comunidades atendidas.
(B) A violência diminuiu nos grandes centros urbanos e aumentou nas cidades de médio e pequeno porte.
(C) É necessária uma mudança de paradigma das autoridades policiais, para que ocorra uma rápida integração
com a administração pública.
(D) Entre as consequências da falta de credibilidade na polícia por parte da comunidade, está o medo de fornecer
informações e de registrar crimes sofridos.
QUESTÃO 02
De acordo com o texto 1, a adoção de modelos de policiamento comunitário foi decorrente, EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)

das fortes críticas à atuação policial.
do surgimento de novos padrões de violência.
da falta de reação da população às ações da polícia.
da necessidade de resgatar a confiança da comunidade na polícia.

QUESTÃO 03
Espera-se como consequências diretas do policiamento comunitário, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Parceria no levantamento de informações.
Aproximação da polícia com a comunidade.
Legitimação das ações policiais de repressão.
Maior autonomia no poder de decisão do policial.

5
QUESTÃO 04
O tipo textual predominante é DISSERTATIVO. Marque a alternativa que NÃO justifica essa afirmativa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Observa-se progressão de fatos e sequência narrativa.
Parte da argumentação estrutura-se na relação causa e consequência.
Há afirmações consistentes, sustentadas pelos exemplos apresentados.
Indicações de fatos passados estão relacionadas como elementos comparativos.

QUESTÃO 05
Leia o trecho a seguir, observando o emprego dos sinais de pontuação.
No Brasil, ocorreram, ao longo dos últimos 18 anos, várias tentativas de implementar o policiamento comunitário. Quase todas as experiências foram, nos diferentes Estados, lideradas pela Polícia Militar: a) em 1991, a
Polícia Militar de São Paulo promoveu um Seminário Internacional sobre o Policiamento Comunitário, abordando
os obstáculos para esse tipo de policiamento; b) em 1997, ainda em São Paulo, projetos piloto foram implantados
em algumas áreas da capital; c) nessa mesma época, no Espírito Santo e em algumas cidades do interior do Estado, também houve experimentos com policiamento comunitário; o mesmo se deu na cidade do Rio de Janeiro,
nos morros do Pavão e Pavãozinho, com a experiência do GEPAE.
Quanto à pontuação do trecho, NÃO é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Houve apenas uma ocorrência de vírgula para separar oração reduzida de infinitivo.
Em todos os períodos, houve o emprego de vírgulas para separar adjuntos adverbiais.
O ponto e vírgula foi empregado para separar orações de caráter sequencial e enumerativo.
O termo deslocado “nos diferentes Estados” está entre vírgulas, para permitir a retomada da locução verbal.

QUESTÃO 06
Uma companhia aérea lançou o seguinte slogan: “Às vezes, um pouquinho a mais faz muita diferença”. (Veja, set.
2012). A figura de linguagem presente nesse slogan é
(A)
(B)
(C)
(D)

Eufemismo.
Antítese.
Ironia.
Hipérbole.

QUESTÃO 07
Sobre ofícios e memorandos, NÃO é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais por órgãos da administração pública.
Destinatário, assunto, local e data são itens comuns a ofícios e memorandos.
O memorando é uma correspondência de caráter eminentemente externo.
O ofício pode ser redigido pelo serviço público para particulares.

QUESTÃO 08
A frase em que a regência fere o padrão culto da língua é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Assisti ao espetáculo do grupo de dança.
Os trabalhadores rurais moram longe da refinaria.
Este programa não é compatível com esse computador.
Os motoboys são responsáveis pelas entregas a domicílio.
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QUESTÃO 09
Quanto à concordância com o pronome de tratamento, a estrutura CORRETA é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Informo a V. Sa. que vosso prazo está expirado.
Requeiro a V. Exa. o seu parecer consubstanciado.
Solicito a V. Exa. que manifesteis sobre a sentença.
Encaminho o ofício a V. Sa. e aguardo vossas sugestões.

QUESTÃO 10
Quanto à semântica da frase, há inadequação em
(A)
(B)
(C)
(D)

O juiz já expediu o mandado desde ontem.
O policial lembrou a inflação cometida pelo acusado.
A docente agia com discrição a fim de proteger o discente.
A retificação do endereço não foi suficiente para reverter a situação.
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PROVA DE DIREITOS HUMANOS
QUESTÃO 11
A Constituição Federal de 1988 inova ao realçar uma orientação internacionalista no campo dos princípios que
regem o Brasil em suas relações internacionais. Tal orientação está contida nos seguintes princípios, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Não intervenção.
Autodeterminação dos povos.
Prevalência dos direitos humanos.
Repúdio ao terrorismo e ao racismo.

QUESTÃO 12
A Constituição Federal de 1988 institui o princípio da aplicabilidade imediata das normas que traduzem direitos e
garantias fundamentais. Tal princípio intenta, EXCETO:
(A) assegurar a força dirigente e vinculante dos direitos e garantias de cunho fundamental.
(B) ressaltar apenas que os direitos e garantias se aplicam independentemente da intervenção legislativa.
(C) tornar os referidos direitos e garantias prerrogativas diretamente aplicáveis pelos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
(D) sublinhar que os direitos e garantias valem diretamente contra a lei, quando esta estabelece restrições em
desconformidade com a Constituição.

QUESTÃO 13
Considerando o art. 5º da Constituição Federal de 1988, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A instituição do júri é reconhecida, com a organização que lhe der a lei.
(B) Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX.
(C) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado a qualquer tempo, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
(D) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

QUESTÃO 14
Sobre a nacionalidade, dispõe o § 3º do art. 12 da Constituição Federal de 1988 que são privativos de brasileiro
nato os seguintes cargos, EXCETO de
(A)
(B)
(C)
(D)

Presidente e Vice-Presidente da República.
Presidente da Câmara dos Deputados.
Ministro da Justiça.
Ministro do Supremo Tribunal Federal.

QUESTÃO 15
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a
(A)
(B)
(C)
(D)

soberania.
não intervenção.
independência nacional.
igualdade entre os Estados.
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QUESTÃO 16
É crime imprescritível nos termos da Constituição Federal de 1988
(A)
(B)
(C)
(D)

o terrorismo.
a prática da tortura.
a prática do racismo.
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.

QUESTÃO 17
Sobre a nacionalidade, nos termos do art. 12 da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar, EXCETO:
(A) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde
que estes estejam a serviço de seu país.
(B) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.
(C) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles
esteja a serviço da República Federativa do Brasil.
(D) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral.
QUESTÃO 18
Muitos dos princípios nos quais o Direito Internacional dos Direitos Humanos está baseado relacionam-se à necessidade de assegurar que não apenas as violações cessem, mas que a justiça seja feita em relação a ambos,
vítimas e perpetradores. Estes princípios NÃO incluem o direito
(A)
(B)
(C)
(D)

a uma indenização apropriada.
à responsabilização e à punição dos autores.
a medidas que facilitem a reabilitação da vítima.
de escolha sobre a penalidade, se privativa de liberdade ou pecuniária.

QUESTÃO 19
Segundo as disposições da Constituição Federal de 1988, é condição de elegibilidade, na forma da lei, a idade
mínima de
(A)
(B)
(C)
(D)

Dezoito anos para vereador.
Vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz.
Trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República.
Trinta anos para Senador, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal.

QUESTÃO 20
Conceder-se-á habeas data nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição Federal
(A) para assegurar o conhecimento de informações relativas à família do impetrante, constantes de registros ou
bancos de dados de entidades exclusivamente governamentais.
(B) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.
(C) sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
(D) para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento
de custas judiciais e do ônus da sucumbência.
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PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 21
A janela “Marcadores e numeração” do Microsoft Word, versão português do Office 2003, é acionada a partir do
menu:
(A)
(B)
(C)
(D)

Exibir.
Inserir.
Formatar.
Ferramentas.

QUESTÃO 22
São opções de formatação disponíveis na janela “Colunas”, acionada pelo menu “Formatar”  “Colunas...” no
Microsoft Word, versão português do Office 2003, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Número de colunas.
Linha entre colunas.
Bordas e sombreamento.
Colunas de mesma largura.

QUESTÃO 23
Em relação às opções do item de menu “Dados”  “Importar dados externos” do Microsoft Excel, versão português do Office 2003, correlacione as colunas a seguir, numerando os parênteses:
Ícone

Opção

I.

(

) Importar dados...

II.

(

) Nova consulta à Web...

III.

(

) Nova consulta a banco de dados...

(

) Propriedades do intervalo de dados...

IV.

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

II, III, I, IV.
II, III, IV, I.
III, II, I, IV.
IV, III, II, I.
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QUESTÃO 24
Considere o gráfico a seguir do Microsoft Excel, versão português do Office 2003.

População por UF
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0

População

São Paulo

Minas Gerais

Rio de Janeiro

Bahia

UF

Sobre o gráfico, analise as seguintes afirmativas.
I.
II.
III.

População é uma “Série” do gráfico.
O gráfico é do tipo “Barras”.
Os nomes das unidades federativas são rótulos do eixo X.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 25
Sobre os tipos de diagramas disponíveis através da opção de menu “Inserir”  “Diagrama...” do Microsoft PowerPoint, versão português do Office 2003, analise as seguintes afirmativas.

I.

O ícone

representa um Diagrama de ciclo.

II.

O ícone

representa um Diagrama de Venn.

III.

O ícone

representa um Diagrama radial.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II e III.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
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QUESTÃO 26
Em relação à estrutura básica dos diretórios do sistema operacional Linux, correlacione as colunas a seguir, numerando os parênteses:
Diretório

Finalidade

I. /boot

(

) Contém arquivos para acessar periféricos.

II. /dev
III. /lib

(
(

IV. /home

(

) Contém os diretórios dos usuários.
) Contém arquivos necessários para a inicialização do
sistema.
) Contém bibliotecas compartilhadas por programas.

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

I, III, II, IV.
II, III, I, IV.
II, IV, I, III.
III, IV, I, II.

QUESTÃO 27
Aplicações que capturam pacotes da rede e analisam suas características, também conhecidas como “farejadores” de pacotes, são
(A)
(B)
(C)
(D)

Banners.
Worms.
Spiders.
Sniffers.

QUESTÃO 28
Sobre os sistemas de criptografia, analise as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.

Nos sistemas de criptografia baseados em chave secreta, todas as partes envolvidas devem possuir a chave para codificar e decodificar mensagens.
PGP ou Pretty Good Privacy é um software de criptografia multiplataforma de alta segurança utilizado para
troca de mensagens eletrônicas.
Nos sistemas de criptografia baseados em chave pública, a chave privada deve ser conhecida por todas as
partes envolvidas para codificar ou decodificar mensagens.

Estão CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.
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QUESTÃO 29
Em relação aos botões de comando do Internet Explorer 7, versão português, correlacione as colunas a seguir,
numerando os parênteses:
Ícone

Opção

I.

(

) Página inicial

II.

(

) Adicionar a favoritos

III.

(

) Atualizar

IV.

(

) Configurações

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

II, I, IV, III.
III, I, II, IV.
IV, II, I, III.
IV, I, II, III.

QUESTÃO 30
Todas as afirmativas sobre os componentes fundamentais de um computador estão corretas, EXCETO:
(A) Memória Principal é o componente interno à UCP, responsável pelo armazenamento de dados.
(B) Barramento é o caminho físico pelo qual os dados são transferidos entre os componentes do sistema de computação.
(C) Unidade Central de Processamento (UCP) é o componente responsável pela manipulação direta ou indireta
dos dados.
(D) Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é o componente da UCP responsável por realizar as operações aritméticas
ou lógicas.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 31
Uma paciente comparece a uma unidade de saúde com queixas de um ferimento na sua perna. A técnica de enfermagem que a atende no acolhimento, percebe que ela aparenta ter sobrepeso e reclama incômodo nos dentes,
portanto a convida a participar do “grupo de caminhada” e do grupo de saúde bucal da unidade.
Esta conduta traduz o seguinte princípio do Sistema Único de Saúde:
(A)
(B)
(C)
(D)

Equidade.
Integralidade.
Universalidade.
Hierarquização.

QUESTÃO 32
A Portaria n. 2.488, de 21 de outubro de 2001, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a
revisão de diretrizes e normas para a organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e
o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
Analise as afirmativas abaixo e assinale a FALSA:
(A) A nova política de atenção básica (PNAB) mudou o desenho do financiamento federal para esta mesma Atenção Básica, passando a combinar equidade e qualidade.
(B) A nova política de atenção básica (PNAB) avança na afirmação de uma Atenção Básica acolhedora, resolutiva
e que avança na gestão e coordenação do cuidado do usuário nas demais Redes de Atenção.
(C) A nova política de atenção básica (PNAB) propõe a articulação de importantes iniciativas do SUS, no sentido
da ampliação das ações inter-setoriais e de promoção da saúde, entre elas a universalização do Programa
Saúde na Escola - e expansão dele às creches - e ampliação da implantação de polos da Academia da Saúde.A nova política de atenção básica (PNAB) define que a equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família) deve ser composta por, no mínimo, médico generalista ou especialista em Saúde da Família, enfermeiro
generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários
de saúde, com carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe
de Saúde da Família.

QUESTÃO 33
Em relação à documentação odontológica, NÃO é correto afirmar:
(A) É dever fundamental do cirurgião-dentista manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor, e
conservá-los em arquivo próprio, seja na forma física ou digital.
(B) O prontuário odontológico não é um documento único, fazendo parte dele toda a documentação e peças produzidas em função do tratamento dentário, inclusive bilhetes e orientações trocados entre as partes.
(C) Conforme o Código de Defesa do Consumidor, o tempo de guarda do prontuário odontológico é de cinco anos
após o último comparecimento do paciente, situação em que o mesmo pode ser devolvido ao paciente ou incinerado.
(D) É infração ética negar ao paciente acesso a seu prontuário e deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada,
bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionem riscos ao
próprio paciente ou a terceiros.
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QUESTÃO 34
Em relação ao exercício profissional em instituições públicas, é CORRETO afirmar:
(A) O cirurgião-dentista não possui competência para internar e assistir paciente em hospitais públicos e privados,
sendo essa uma atribuição exclusiva dos médicos.
(B) O cirurgião-dentista pode recusar-se a exercer a profissão em âmbito público onde as condições de trabalho
não sejam seguras e salubres, sem penalidades para o exercício do cargo público para o qual foi designado.
(C) O uso de formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada somente é permitido ao profissional concursado, possuidor de cargo na instituição que encabeça o
formulário.
(D) O uso de cobrança e remuneração adicional de paciente atendido em instituição pública é permitido somente
nos casos em que o paciente recebe um tratamento não disponível na instituição pública e mediante a assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido.

QUESTÃO 35
As seguintes definições se aplicam ao conceito de erro odontológico, EXCETO:
(A) É um acontecimento que foge ao controle do profissional, por resultar de caso fortuito ou de força maior e que
não podia ser previsto ou evitado pelo profissional.
(B) É o resultado de um evento adverso ocorrido durante um ato odontológico e causado por imperícia, imprudência ou negligência do profissional.
(C) É um resultado adverso ocorrido durante um ato odontológico e resultado de uma ação ou omissão do profissional.
(D) É um fato física ou psiquicamente danoso a um paciente, resultado de um agir culpável do cirurgião-dentista.

QUESTÃO 36
É facultado ao cirurgião-dentista recusar o atendimento ao paciente nas seguintes situações, EXCETO:
(A) Em caso de urgência ou emergência, se o atendimento for direcionado a um menor ou incapaz, e não for possível obter o consentimento prévio do seu responsável legal.
(B) Durante o tratamento, quando da constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional.
(C) Durante o tratamento, quando existe disposição estatutária, regimental, de instituição pública ou privada, que
limite a escolha dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento do diagnóstico e para a execução do tratamento.
(D) Em caso de perícia, quando a parte for paciente, ex-paciente ou qualquer pessoa que tenha ou teve relações
sociais, afetivas, comerciais ou administrativas, capazes de comprometer o caráter de imparcialidade do ato
pericial ou da auditagem.

QUESTÃO 37
Em relação às soluções desinfetantes utilizadas em Odontologia, é CORRETO afirmar:
(A) O Glutaraldeído 2% é um desinfetante considerado de eficácia intermediária, com boa atuação em presença
de matéria orgânica, sem, entretanto, ter ação esporicida.
(B) Os iodóforos não apresentam propriedade surfactante e, por isto, são considerados agentes de limpeza e
desinfecção pouco eficazes; entretanto, não provocam manchamento e corrosão em superfícies.
(C) O ácido peracético é um desinfetante de superfície e imersão, considerado de alta eficácia e biodegradável
quando em baixas concentrações; entretanto, possui ação corrosiva para metais de aço não nobre.
(D) As soluções de Hipoclorito de Sódio 1% e álcool etílico 70% possuem boa ação sobre matéria orgânica, efeito
persistente, e atuam adequadamente sobre o Mycobacterium tuberculosis; nessas concentrações, o primeiro é
classificado como desinfetante de eficácia intermediária e o último como de alta eficácia.
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QUESTÃO 38
Ao observar a cavidade bucal de um grupo de adolescentes, os profissionais de odontologia constataram que
havia grande acúmulo de restos alimentares e placa bacteriana, o que para eles significa a falta de uma prática
cotidiana de higiene bucal ou uma prática incorreta de escovação dental. Em conversa com os adolescentes, eles
informaram que sentiam que seus dentes estavam sempre limpos, pois os escovavam três vezes ao dia, como era
recomendado.
A partir da análise desse fato e da consideração dos princípios que regem a promoção da saúde, escolha a estratégia educativa que pode efetivamente melhorar a condição de higiene bucal dos adolescentes.
(A) Para o sucesso da prática educativa deve-se considerar a sua eficiência priorizando o reforço repetitivo das
ações de higiene bucal e premiação daqueles que conseguirem reproduzí-las da melhor maneira sem fazer
nenhum questionamento.
(B) Para o sucesso da prática educativa deve-se considera que o conhecimento científico é o ponto mais importante da educação em saúde bucal pois, a realidade de vida dos adolescentes muitas vezes, está contaminada por uma visão da cultura popular sobre as doenças bucais.
(C) Para o sucesso da prática educativa deve-se considerar a participação ativa dos adolescentes criando situações para que possam formular perguntas sobre a sua condição de saúde bucal e propor soluções originais
para a melhora da higiene bucal de acordo com a sua realidade de vida.
(D) Para o sucesso da prática educativa deve-se considerar como foco principal a prescrição de medidas de higiene bucal com o objetivo de reverter os comportamentos inadequados e os maus hábitos dos adolescentes,
responsabilizando-os pelo não cumprimento das ações de higiene bucal que os dotariam de mais saúde.

QUESTÃO 39
Sobre a doença cárie dentária, NÃO é correto afirmar:
(A) Admite-se, hoje, que todas as cicatrículas e fissuras desenvolvem uma lesão cariosa, portanto, a morfologia
das superfícies oclusais deve ser considerada, por si só, como um fator de risco à doença.
(B) Dois fatores são considerados importantes para o acúmulo de placa e para o início de lesão cariosa oclusal: o
estágio de erupção do dente que está relacionado ao uso funcional do dente e o tipo de colonização bacteriana da fissura.
(C) A destruição cariosa sempre tem seu início devido às atividades metabólicas nos acúmulos bacterianos da
superfície, portanto indícios de desmineralização devem ser pesquisados nas “bordas” das cicatrículas e fissuras oclusais.
(D) As lesões de “cárie oculta” são caracterizadas pela presença de estreptococos e lactobacilos combinados com
dentina amolecida e de coloração clara, sendo consideradas como lesões cariosas ativas e devendo ser tratadas como tal.

QUESTÃO 40
Sobre o diagnóstico das lesões cariosas, é CORRETO afirmar:
(A) O método radiográfico tem desvantagem sobre o método clínico pela incapacidade em detectar grandes lesões ocultas oclusais, não permitindo uma avaliação do comportamento da lesão ao longo do tempo.
(B) A retenção da sonda depende de outros fatores além da presença de cavidades cariosas. A dimensão da ponta do explorador, a pressão exercida pelo examinador e a morfologia da fissura seriam importantes determinantes.
(C) O grupo bacteriano Streptococcus mutans é indígeno da cavidade bucal. Não exige a presença de dentes
como pré-requisito para colonização. É adquirido durante a “janela de infectibilidade” por volta dos 2 meses de
idade.
(D) A qualidade e fluxo da saliva são fatores do indivíduo que podem influenciar na manifestação da doença cárie.
Indivíduos com redução do volume de saliva seja por uma doença sistêmica, efeito de radiação ou por uso de
certos medicamentos, tendem a desenvolver um maior número de lesões cariosas inativas e redução do número de lesões pigmentadas.
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QUESTÃO 41
“[...] toda vez que o flúor tópico é utilizado, ocorre uma reação química com a estrutura mineralizada dos dentes,
formando produtos que interferem com a posterior progressão da cárie. Destes produtos, o responsável pelo efeito
do flúor tópico é um mineral tipo fluoreto de cálcio (CaF 2), o qual, funcionando como um reservatório, tentaria manter o flúor constante no meio para interferir com o desenvolvimento da cárie. A formação deste fluoreto de cálcio
depende de uma série de fatores que podem ter implicação clínica no efeito do flúor, dependendo de como o método é utilizado” (CURY, J., 2001).
NÃO é correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

Há maior formação na dentina que no esmalte
Há maior formação de CaF2 no dente com lesão de cárie do que no dente íntegro.
Quanto maior for a concentração de flúor aplicado, maior a formação de fluoreto de cálcio.
Quanto maior for o pH do meio durante a aplicação, maior a formação de fluoreto de cálcio.

QUESTÃO 42
Com relação â aplicação tópica de flúor, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) Creme dental fluoretado é importante não só para crianças como para adultos e é fundamental para controlar
tanto a cárie de esmalte como de dentina.
(B) A aplicação tópica de flúor profissional (ATFP) é recomendada em indivíduos cárie ativos; crianças, logo após
a erupção dental; indivíduos com deficiência salivar e pacientes ortodônticos.
(C) Colocar pequena quantidade de gel na moldeira, posicionar o paciente na posição vertical, usar sempre sugador e pedir para o mesmo cuspir exaustivamente após a aplicação são recomendações durante uma aplicação
tópica profissional.
(D) Os bochechos com flúor podem ser aplicados tanto de forma individual quanto coletiva. No primeiro caso,
indica-se um bochecho semanal com a concentração de 0,05% de fluoreto de sódio (NaF) e, no segundo, o
bochecho diário com concentração de 0,2% de NaF.

QUESTÃO 43
No que diz respeito à fluorose dental, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A aplicação tópica profissional está intimamente relacionada com a fluorose, em função da frequência da sua
utilização.
(B) As opacidades derivadas da fluorose são simétricas, pois os dentes formados no mesmo período deverão ter
a mesma alteração.
(C) A flurose dental é decorrente da ingestão de flúor durante a formação dos dentes, formando um esmalte com
mais proteínas e maior porosidade.
(D) Os defeitos de formação dependem diretamente da concentração de flúor ingerido quando da formação do
esmalte, o que vale dizer que, quando houver ingestão de flúor, haverá fluorose, porém o significado clínico
desta vai depender da dose a que o indivíduo é submetido.

QUESTÃO 44
NÃO são fatores que possam contraindicar uma prótese parcial fixa:
(A)
(B)
(C)
(D)

Integridade do arco e disposição dos dentes no arco.
Condições dos dentes antagonistas e espaço interoclusal.
Presença de parafunção e condições do periodonto de suporte.
Presença de trauma oclusal primário e morfologia radicular do pilar.
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QUESTÃO 45
Lembrando que a face oclusal dos dentes é formada por superfícies inclinadas, como se consegue uma boa estabilidade dental e mandibular no ajuste final da prótese fixa?
(A) Por meio de contatos oclusais somente em cúspides de contenção cêntrica.
(B) Por meio de contatos interproximais presentes.
(C) Por meio de contatos oclusais estáveis de mesma intensidade em relação aos demais do arco dental, com
vetor de força próximo ao longo eixo do dente.
(D) Promovendo sempre relação interoclusal do tipo cúspide fossa para favorecer o tripoidismo.
QUESTÃO 46
Em relação às próteses parciais fixas, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) Núcleos resinosos exigem que a cimentação da prótese seja com agente cimentamente resinoso
(B) As restaurações estéticas (porcelanas e cerômeros) não possuem contraindicação para seu uso em prótese
fixa, diferentemente dos trabalhos metálicos.
(C) Preparos cavitários para restaurações estéticas deverão estar com terminação supragengival, devido à sensibilidade de técnica e controle do trabalho.
(D) As restaurações em porcelana apresentam vantagens sobre as restaurações em cerômeros, porém com custo
laboratorial mais elevado para as restaurações em porcelana.
QUESTÃO 47
O comprimento do núcleo intrarradicular deve
(A)
(B)
(C)
(D)

ser menor que o da coroa clínica.
ser maior que 4/5 do comprimento da raiz.
ter 3/4 do comprimento da porção radicular obturada.
ocupar 2/3 do comprimento total do remanescente dentário.

QUESTÃO 48
NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A morfologia da smear layer é determinada, principalmente, pelo tipo de instrumento que a cria e pela zona de
dentina onde ela é formada.
(B) A smear layer é composta de resto de matéria orgânica e inorgânica produzida pela redução ou instrumentação da dentina, do esmalte ou do cemento.
(C) O fenômeno de compensação da contração pelo efeito de absorção de água é diretamente proporcional à
percentagem de resina contida no compósito.
(D) Na adesão aos tecidos dentários, a tensão superficial do líquido deve ser sempre maior que a energia de superfície do esmalte ou dentina, para que o ângulo de contato seja o mais próximo possível de zero.
QUESTÃO 49
NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A contaminação do substrato por saliva ou sangue reduz a energia do mesmo e impede uma molhabilidade
efetiva.
(B) A remoção da smear layer e do smear plug por substâncias ácidas pode resultar numa diminuição do fluxo de
fluido tubular para a superfície.
(C) Pelo fato de as resinas de micropartículas incluírem uma maior porcentagem volumétrica de resina na sua
composição, estes compósitos têm um coeficiente de expansão térmica maior que a dos compósitos híbridos.
(D) Os preparos para facetas diretas com resina composta em dentes sem alteração de cor, ou com uma “discreta
alteração”, devem ser geralmente rasos e com limites bem definidos através da linha de término em chanfrado.
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QUESTÃO 50
Os limites de um preparo para uma faceta direta (gengival, proximais e incisal) estão relacionados aos seguintes
aspectos, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Altura da linha do sorriso.
Grau de escurecimento do dente.
Inclinação do dente para vestibular.
Dimensões e localização dos contatos proximais.

QUESTÃO 51
Com relação a restaurações em dentes posteriores com resina composta direta, NÃO é correto afirmar:
(A) Pequenas restaurações nos primeiros pré-molares desgastam mais do que nos primeiros molares.
(B) Lesões cariosas oclusais e/ou proximais, de tamanho pequeno a médio, são bem indicadas para resinas diretas.
(C) Quanto maior a abertura vestíbulo lingual das cavidades oclusais, maior o risco do material restaurador sofrer
desgaste exagerado.
(D) A inexistência de esmalte na margem cervical de uma cavidade proximal de um dente posterior pode contraindicar o uso direto das resinas.
QUESTÃO 52
No diagnóstico diferencial entre a Gengivite Ulcerativa Necrosante (GUN) e a Gengivoestomatite Herpética Primária (GHP), é correto afirmar, EXCETO:
(A) São duas as condições agudas que comprometem a gengiva marginal livre e tem um curso clínico de 7 a 10
dias.
(B) A GHP apresenta-se com característica contagiosa, enquanto, na GUN, este aspecto não pode ser demonstrado.
(C) A GHP apresenta como característica das lesões a formação de eritema e erupção vesicular difusa, enquanto
a principal característica da GUN é a necrose da ponta da papila.
(D) A GUN apresenta como fator etiológico a interação entre bactéria e hospedeiro, enquanto, no caso da GHP, a
etiologia é viral e específica.
QUESTÃO 53
As doenças periodontais são representadas por processos inflamatórios de origem infecciosa. As respostas do
hospedeiro modulam e determinam a prevalência e a gravidade da doença.
Diante do exposto, NÃO é correto afirmar:
(A) Indivíduos que apresentam resposta hiper-inflamatória à carga antigênica periodontal manifestam um colapso
periodontal mais destrutivo.
(B) Indivíduos que não fazem um bom controle do biofilme dental desenvolverão periodontite ao longo de suas
vidas.
(C) Indivíduos diabéticos controlados apresentam parâmetros clínicos de profundidade de sondagem e perda de
inserção, similares aos indivíduos não diabéticos.
(D) Indivíduos com aspectos clínicos periodontais compatíveis com a condição de saúde periodontal podem apresentar periodontopatógenos na placa subgengival.
QUESTÃO 54
É CORRETO o que se afirma em:
(A) A doença periodontal que não apresenta perda de inserção maior do que 5 mm é denominada gengivite.
(B) O controle da periodontite só pode ser conseguido a partir do tratamento periodontal cirúrgico.
(C) O tratamento periodontal, para ser considerado eficaz, tem que possibilitar a formação de novo osso e ligamento periodontal ao longo da superfície radicular.
(D) Hábito de fumar, níveis de glicemia não controlados e aspectos genéticos são fatores de risco, comprovadamente associados ao desenvolvimento de periodontite.
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QUESTÃO 55
Os vasoconstritores, adrenalina e noradrenalina, poderão ser utilizados, associados às soluções anestésicas, nos
seguintes pacientes, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

diabéticos controlados.
em tratamento com inibidores da MAO.
fazendo uso de antidepressivos tricíclicos
com doença cardiovascular leve a moderada (ASA II ou III).

QUESTÃO 56
NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A lidocaína a 2% com adrenalina a 1:100.000 fornece a mesma duração de efeito e a mesma profundidade de
anestesia que a lidocaína a 2% com adrenalina a 1:50.000.
(B) Volumes menores que os recomendados de solução anestésica diminuem a duração de ação, sendo que doses maiores que as recomendadas não aumentam a duração da ação.
(C) Não existe variação da resposta individual a uma droga anestésica, quanto à duração do efeito, considerando
a administração de uma dose adequada de lidocaína a 2% com adrenalina a 1:100.000 por meio da técnica
paraperióstica sobre um incisivo lateral superior.
(D) Para todas as drogas anestésicas utilizadas, a administração da solução anestésica bloqueando um tronco
nervoso (ex: Nervo Alveolar Inferior, Nervo Alveolar Superior Posterior), apresenta uma duração mais longa de
anestesia pulpar e de tecidos moles, quando comparado à injeção supraperiostal (ex: infiltração paraperióstica), supondo-se que o volume mínimo recomendado tenha sido injetado.
QUESTÃO 57
Em relação à classificação clínica das doenças pulpares, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO:
(A) Em casos de pulpite irreversível assintomática, o tratamento endodôntico deverá ser realizado o mais breve
possível, antes que o dente se torne sintomático e cause desconforto ao paciente.
(B) A polpa normal responderá aos testes elétricos, e os sintomas produzidos por tais testes serão brandos, não
causando nenhum desconforto ao paciente e resultando em sensação transitória revertida em segundos.
(C) Numa pulpite reversível, a polpa é irritada de tal forma que a estimulação seja desconfortável ao paciente,
mas reverte rapidamente após a irritação, sendo os fatores causais a cárie, dentina exposta, tratamento dentário recente e restaurações defeituosas.
(D) O quadro de pulpite irreversível sintomática exibe dor intermitente ou espontânea, onde a rápida exposição a
mudanças drásticas de temperatura, especialmente o estímulo ao frio, não promoverá episódios de dor provocada e intensa, mesmo depois da remoção da fonte da dor.
QUESTÃO 58
São objetivos básicos da limpeza e modelagem do sistema de canais radiculares, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Remover tecidos moles e duros infectados.
Manter a integridade das estruturas radiculares.
Permitir aos irrigantes desinfetantes acesso ao espaço do canal na porção cervical.
Criar espaço para a colocação de medicação e posterior obturação do sistema de canais radiculares.

QUESTÃO 59
Em relação às calcificações pulpares, é CORRETO afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Não comprometem a irrigação sanguínea pulpar.
Não interferem na terapia endodôntica proposta.
São ocorrências muito comuns e estão presentes em pelo menos 80% de todos os dentes.
Variam de pequenas partículas microscópicas a expansões que ocupam quase a câmara da polpa inteira.

20
QUESTÃO 60
Com relação às radiografias odontológicas, NÃO é correto o que se afirma em:
(A) A radiografia periapical é indicada para avaliação das condições periodontais e da morfologia radicular antes
de exodontias.
(B) O grau de escurecimento (radiolucidez) da lesão cariosa depende do grau de desmineralização da lesão, do
tamanho da lesão, mas não depende da localização da lesão no dente.
(C) A radiografia interproximal é indicada para detecção de cáries e avaliação das cristas ósseas periodontais.
(D) O uso de posicionadores facilita a padronização das radiografias obtidas em épocas diferentes, tornando possível o monitoramento.
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