TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO - Edital nº. 01/2017.
Prova Objetiva – 29/10/2017

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
ODONTÓLOGO
INFORMAÇÕES
1. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, confira a numeração de todas
as páginas.

2. A prova é composta de 40 questões objetivas.
3. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência A, B, C, D, E,
das quais somente uma deve ser assinalada noINFORMAÇÕES
cartão-resposta.
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas nesse sentido aos aplicadores
de prova.

5. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.

6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica transparente de tinta preta ou azul, tendo-se o cuidado de
não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação e seguindo as orientações do para o preenchimento.

7. Nas salas de prova e durante a realização desta, não será permitido ao candidato: manter em seu poder relógios, armas e

7.1
8.
9.
10.

aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, calculadora, agenda eletrônica, MP3, tablets etc.), devendo acomodá-los no saco
plástico fornecido pelo aplicador para esse fim. O candidato que estiver portando qualquer desses instrumentos durante a realização da prova será eliminado do Concurso Público. É proibido usar bonés, gorros, chapéus e assemelhados, bem como alimentar-se dentro da sala, com exceção de barras de cereal ou chocolate e água sem rótulo. Também é proibido comunicar-se
com outro candidato, usar a calculadora e equipamentos similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer
outro material de consulta.
Se você não recebeu um saco plástico para acomodar seus pertences, solicite-o ao fiscal.
A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões, além da transcrição das respostas para o cartão-resposta.
Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização e entregue o caderno
de prova e o cartão-resposta.
O candidato somente poderá retirar-se da sala após 2 (duas) horas do início da prova, devendo, obrigatoriamente, entregar o
caderno de provas e o cartão-resposta devidamente assinado ao fiscal de sala.

Duração total da prova: 3 horas
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LÍNGUA PORTUGUESA
1. Leia o texto a seguir.
O terrorismo sempre fascinou Albert Camus, que, além de uma obra de teatro sobre o tema, dedicou bom número de
páginas de seu ensaio sobre o absurdo, O Mito de Sísifo, a refletir sobre esse insensato costume dos seres humanos de
achar que assassinando os adversários políticos ou religiosos se resolvem os problemas. A verdade é que salvo casos
excepcionais, em que o extermínio de um sátrapa atenuou ou pôs fim a um regime despótico – os dedos de uma das
mãos dão e sobram para contá-los – esses crimes costumam piorar as coisas que querem melhorar, multiplicando as repressões, perseguições e abusos. Mas é verdade que, em alguns raríssimos casos, como o dos narodniki russos citados
por Camus, que pagavam com sua vida a morte dos que eles matavam pela “causa”, havia, em alguns dos terroristas
que se sacrificavam atentando contra um verdugo ou um explorador, certa grandeza moral.
Disponível em: < https://brasil.elpais.com/brasil/2017/08/19/opinion/1503153835_678637.html>. Acesso em: 19/08/17. (Excerto).

O vocábulo que pode assumir diferentes funções, de acordo com o contexto de ocorrência. Assinale a alternativa que
apresenta a análise adequada da ocorrência destacada do texto.
A)
B)
C)
D)
E)

No excerto “em alguns dos terroristas que se sacrificavam”, trata-se de uma partícula expletiva.
Em “piorar as coisas que querem melhorar”, o vocábulo antecipa “repressões, perseguições e abusos”.
No trecho “A verdade é que salvo casos excepcionais”, trata-se de pronome relativo reiterando “verdade”.
A ocorrência “que pagavam com sua vida” revela-se como conjunção integrante retomando “casos”.
Em “dos que eles matavam pela ‘causa’”, o vocábulo assume a função de um pronome relativo.

2. A anedota a seguir foi compartilhada pelo professor Sírio Possenti em uma entrevista. Ela é referência para a próxima
questão.
Maria pede ao marido que vá ao armazém buscar 5 ovos.
- Se tiver pão, traga seis, ela acrescenta.
Na volta, ele entrega seis ovos e diz:
- Tinha pão.
Disponível em: < http://www.pgletras.uerj.br/palimpsesto/num19/entrevista/Palimpsesto19entrevista01.pdf>. Acesso em: 9/8/17.

Com base na leitura da piada, infere-se que a construção do humor decorre da
A)
B)
C)
D)
E)

incompreensão do marido sobre a encomenda.
incompatibilidade de sentido entre as frases.
informação alterada sobre a quantidade de ovos.
inversão sintática típica da oralidade.
linguagem conotativa utilizada pela esposa.

3. No dia 26 de agosto de 1789, os deputados franceses lançaram um dos grandes documentos da modernidade: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Era um vigoroso manifesto iluminista contra o Antigo Regime. Foi uma
resposta ao crescimento dos movimentos sociais no verão de 1789, nas tensas semanas entre a queda da Bastilha, a
onda de saques do Grande Medo e o fim dos direitos feudais (4 de agosto). Na semana que vem, o documento completa 228 anos.
Os artigos da Declaração demolem o prédio secular do Absolutismo de Direito divino e da desigualdade social pelo
nascimento. Era um novo mundo, pelo menos no papel. Deputados homens, na maioria de origem burguesa, refizeram o mundo pela sua perspectiva. Quando uma voz dissidente e feminina, Olympe de Gouges, lançou a Declaração
dos Direitos da Mulher e da Cidadã, foi parar na guilhotina. Sejamos justos: a guilhotina não era machista. A lâmina
ignorou gênero: matou Danton, Robespierre, Luís XVI, Maria Antonieta, freiras carmelitas e Lavoisier.
Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,o-direito-de-papel,70001942876>. Acesso em: 19/08/17. (Excerto).

A leitura do texto permite concluir CORRETAMENTE que
A)
B)
C)
D)
E)

as mudanças de leis universais ultrapassam rapidamente as fronteiras do papel e transformam a sociedade.
movimentos sociais surgem com pautas reivindicatórias após mudanças significativas em leis universais.
mesmo quando as leis são alteradas significativamente, isso é feito com base na interpretação da elite social.
a exemplo do que ocorreu há mais de duzentos anos, mudar as leis representa retrocesso social.
quando há reorganização de leis, as vozes dissonantes são bem-vindas para contemplar a diversidade social.
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O TEXTO ABAIXO SERVE DE BASE PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 4 E 5.
Você não resiste a uma livraria. Mesmo sabendo que já tem vários livros ainda não lidos em casa, (1) entra e sai com
novas aquisições. (2) Ou faz o mesmo na internet ao receber um e-mail avisando que alguns livros do assunto pelo
qual você tem interesse estão em promoção. Resultado: você tem uma pilha de leituras muito maior do que realmente
consegue ler. Quem é apaixonado por livros (3) provavelmente se identifica com a situação descrita. Isso acontece
tanto que existem grupos de apoio sobre o assunto em redes sociais voltadas para leitores, como o Goodreads.
Existe uma palavra em japonês que define a sensação já bem conhecida por leitores e compradores ávidos de livros:
“tsundoku”. Trata-se do hábito de comprar materiais de leitura e deixá-los em uma pilha sem nunca serem livros. Em
entrevista ao Quartz, o professor de japonês (4) Sahoko Ichikawa, da Universidade Cornell, dos Estados Unidos,
explicou que o termo teve origem no século 19 e que "tsunde" significa empilhar coisas e "oku", (5) deixá-las de lado
por um tempo.
Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2017/08.html>. Acesso em: 14/08/17.

4. A construção do texto em dois parágrafos na ordem em que aparecem se explica porque o autor
A)
B)
C)
D)
E)

cria uma hipótese no primeiro parágrafo e, no segundo, dá nome ao resultado dela.
apresenta um fato no primeiro parágrafo e, no segundo, trata dele metalinguisticamente.
narra um evento no primeiro parágrafo e, no segundo, estipula quem são seus personagens.
argumenta a favor de uma tese no primeiro parágrafo e, no segundo, faz uma ressalva.
descreve uma situação real no primeiro parágrafo e, no segundo, dá exemplos dela.

5. Sobre a pontuação dos trechos numerados no texto, assinale a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)
E)

A vírgula em (1) é utilizada para marcar o fim de uma oração temporal reduzida.
Em (3), poderia haver uma vírgula para marcar a inversão da oração subjetiva.
Em (4), deveria haver uma vírgula para marcar o início do aposto restritivo.
A vírgula em (5) é um elemento de coesão, já que marca uma elipse verbal.
O ponto-final em (2) poderia corretamente ser substituído por dois-pontos.

O TEXTO A SEGUIR É REFERÊNCIA PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 6 E 7.
Em uma conferência que escreveu sobre o destino da literatura, Lima Barreto afirmava: “Entrando no segredo das vidas e das coisas, a literatura reforça nosso natural sentimento de solidariedade com nossos semelhantes, explicandolhes os defeitos, realçando-lhes as qualidades e zombando dos fúteis motivos que nos separam uns dos outros. Ela
tende a obrigar a todos nós a nos tolerarmos e a nos compreendermos; e, por aí, nós nos chegaremos a amar mais
perfeitamente na superfície do planeta que rola pelos espaços sem fim”.
A ideia de que a arte pode ter uma função na sociedade, seja como elemento de união entre os homens, seja pelo
potencial de transformação da sociedade, era cara ao escritor carioca, homenageado da 15.ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip). Sua literatura incluía os suburbanos, negros, despossuídos de toda sorte e, nesse sentido, promovia um olhar da elite letrada sobre tais personagens esquecidos na trama urbana, bem como abarcava seus temas
e reivindicações. Um tipo de arte que perdeu o sentido por longas décadas na história da literatura brasileira, mas que
nos últimos anos tem mostrado sua pertinência atemporal.
Disponível em: <http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/07.html>. Acesso em: 14/08/17.

6. Sobre os mecanismos sintáticos destacados no texto, assinale a alternativa CORRETA.
A) Nas duas ocorrências, o pronome “lhes” funciona como objeto indireto de formas verbais transitivas diretas e indiretas.
B) A estrutura correlativa “seja... seja...” poderia ser reescrita como “seja... ou” e ainda manter o paralelismo do período
original, de acordo com a prescrição gramatical.
C) O nexo “bem como” expressa comparação entre as orações, o que torna “como ainda” uma substituição correta nessa
posição.
D) A preposição “de” antes da conjunção integrante “que” poderia ser omitida, já que seu uso é opcional nessa posição.
E) O termo “a todos nós” funciona como objeto direto preposicionado, já que a forma verbal “obrigar” é transitiva direta e
indireta.
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7. A palavra “despossuídos” recebe acento gráfico pelo mesmo motivo que
A)
B)
C)
D)
E)

aí.
décadas.
fúteis.
literária.
nós.

LEIA O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 8, 9 E 10.
A esfinge, um monstro mitológico alado, com a cabeça de uma mulher e o corpo de um leão, assolava a cidade de
Tebas na Grécia. Emboscava jovens em um lugar ermo e os desafiava (“Decifra-me ou devoro-te!”) com o enigma:
“Que criatura pela manhã tem quatro pés, ao meio-dia tem dois e à tarde tem três?”
O único que decifrou a charada foi Édipo, ao responder “O homem, que na infância engatinha usando quatro membros, na vida adulta anda sobre dois pés, mas na velhice precisa de um cajado como apoio”. Por ter resolvido o enigma, Édipo acabou tornando-se rei de Tebas, casando-se, sem saber, com sua mãe, Jocasta, e sofrendo um fim infeliz,
como bem descrito por Sófocles em sua tragédia Édipo Rei.
A resposta de Édipo bem descreve o arco de vida dos seres humanos, que se inicia na infância e termina na decadência da velhice e na morte. Tal trajetória é a inevitável consequência da impossibilidade de manter, indefinidamente,
o estado de baixa entropia que caracteriza o organismo vivente. Tudo no universo está sujeito à segunda lei da termodinâmica, que determina o fluxo do tempo e traz a velhice.
O que sempre me impressionou na história do Édipo é o fato de tantos outros jovens antes dele terem morrido por serem incapazes de responder a uma pergunta tão elementar. Talvez eles não lembrassem mais da infância e não percebessem que um dia envelheceriam. De fato, a humanidade há séculos vive tentando negar a inexorabilidade da
morte, fantasiando sobre como escapar dela.
Daí vem a busca incessante pela mítica “fonte da juventude”, cujas águas seriam capazes de rejuvenescer aqueles
que as bebessem. Tal fonte certamente não existe, mas, independentemente disso, a humanidade tem conseguido
aumentar consideravelmente a sua expectativa de vida, através de melhor nutrição, saneamento básico, antibióticos e
outros progressos da medicina.
Disponível em: <http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4315/n/tempus_fugit>. Acesso em: 14/08/17.

8. As palavras destacadas podem ser substituídas, RESPECTIVAMENTE, sem alteração do sentido original dos períodos, por
A)
B)
C)
D)
E)

desolava – inevitabilidade – ocasional.
devastava – implacabilidade – ininterrupta.
nulificava – indispensabilidade – perecível.
oprimia – utilidade – intermitente.
depredava – essencialidade – volátil.

9. Em qual dos trechos a seguir, retirados do texto, há uma INADEQUAÇÃO de regência verbal, tomadas as normas da
gramática tradicional como padrão de correção?
A)
B)
C)
D)
E)

[...] Édipo acabou tornando-se rei de Tebas [...].
[...] que se inicia na infância e termina na decadência da velhice [...].
[...] por serem incapazes de responder a uma pergunta tão elementar.
[...] cujas águas seriam capazes de rejuvenescer aqueles que as bebessem.
Talvez eles não lembrassem mais da infância [...].

10. Assinale a alternativa em que a expressão destacada a seguir está empregada em DESACORDO com as recomendações da norma gramatical.
A)
B)
C)
D)
E)

[...] ao meio-dia tem dois e à tarde tem três [...].
Tudo no universo está sujeito à segunda lei da termodinâmica [...].
[...] aumentar [...] a sua expectativa de vida, através de melhor nutrição [...].
[...] que determina o fluxo do tempo e traz a velhice.
[...] mítica “fonte da juventude”, cujas águas seriam capazes de rejuvenescer [...].
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NOÇÕES ELEMENTARES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO
o

11. Segundo o Decreto nº 3.298/1999, que regulamenta a Lei n 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispondo sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, é considerada pessoa portadora de deficiência
A) mental, quem apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função motora, podendo apresentar-se sob a forma de paralisia cerebral.
B) física, quem apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, podendo apresentar-se sob a forma de amputação ou ausência de membro,
mesmo que a deficiência não produza dificuldades para o desempenho de funções ou atividades a serem exercidas.
C) permanente, aquela que sofreu uma redução acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de
equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que possa receber ou transmitir informações necessários para os eu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.
D) física, quem apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, podendo apresentar-se sob a forma de paraplegia.
E) múltipla, aquela que apresenta, de forma simultânea, em um dos olhos cegueira (acuidade visual é igual ou menor
que 0,05 no melhor olho) e no outro baixa visão (acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho).
12. Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, NÃO é causa
de vacância do cargo público
A)
B)
C)
D)
E)

demissão.
readaptação.
exoneração a pedido ou de ofício.
aposentadoria.
afastamento para tratamento de doença grave, comprovada por laudo médico.

13. Considerando o disposto no Código de Organização Judiciárias do Estado de Mato Grosso do Sul, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.
I.

II.

III.

IV.
A)
B)
C)
D)
E)

Para garantir o cumprimento e a execução de seus atos e decisões, podem o tribunal e os juízes requisitar do Poder Público os meios necessários àquele fim, autorizada a apreciação do mérito da decisão ou do fato a ser executado ou cumprido.
Na guarda e aplicação da Constituição da República, da Constituição do Estado e das leis, o Poder Judiciário só
intervirá em espécie e por provocação da parte, salvo quando a lei expressamente determinar procedimento de
ofício.
O Tribunal de Justiça e os juízes mencionados no Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso do Sul têm competência exclusiva para conhecer todas as espécies jurídicas, ressalvadas as restrições
constitucionais e legais.
A justiça do Estado é instituída para assegurar a defesa social, tutelar e restaurar as relações jurídicas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

14. Acerca da Política Nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, avalie as assertivas a seguir e, depois, assinale a alternativa CORRETA
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Um dos objetivos da referida política é formar recursos humanos para o atendimento da pessoa portadora de deficiência.
Uma das diretrizes da referida política é garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de
deficiência, sem o cunho assistencialista.
Um dos princípios da referida política tem por base o respeito às pessoas portadores de deficiência, que devem
receber igualdade de oportunidades na sociedade, com privilégios, se necessário.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas a assertiva III está correta.
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15. Com base no Código de Ética dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul (Resolução
n.º 98, de 04 de Novembro de 2013), assinale a alternativa INCORRETA.
A) O servidor, investido em cargo de gestão, que for parente em linha reta de pessoa que mantenha participação superior a cinco por cento do capital de sociedade comercial que negocie com o Poder Público deve comunicar o fato ao setor de pessoal do Tribunal de Justiça.
B) O servidor investido em função ou cargo de gestão não poderá receber salário ou qualquer outra remuneração de
fonte privada que esteja em desacordo com a Lei e a Constituição Federal.
C) O servidor deve abster-se de manter relações oficiais, financeiras, profissionais ou pessoais que possam prejudicar ou criar embaraços e restrições a sua atuação profissional.
D) É dever do servidor investido em função ou cargo de gestão opinar publicamente a respeito do desempenho funcional de outro servidor investido em função ou cargo de gestão para assegurar a honorabilidade do órgão.
E) É dever ético fundamental do servidor da Justiça Estadual apresentar-se para o trabalho adequadamente vestido,
segundo o padrão do Poder Judiciário.
16. O Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul elenca algumas situações
em que será aplicada a pena de demissão ao servidor público. Assinale a alternativa INCORRETA.
A) Será aplicada a pena de demissão nos casos de acumulação ilícita de cargo ou função, comprovada a má-fé.
B) Será aplicada a pena de demissão nos casos de condenação pela justiça comum, independentemente do crime
ou da pena aplicada na decisão condenatória.
C) Será aplicada a pena de demissão nos casos de exercício de advocacia administrativa.
D) Será aplicada a pena de demissão nos casos de incontinência pública ou escandalosa.
E) Será aplicada a pena de demissão nos casos de abandono de cargo ou inassiduidade habitual.
17. Segundo o Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso do Sul, são órgãos do Poder Judiciário do Estado, dentre outros:
A)
B)
C)
D)
E)

o Conselho Superior da Magistratura e o Ministério Público estadual.
os juízes de Direito auxiliares de Entrância Especial, os juízes Leigos e os Conciliadores.
os Conselhos da Justiça Militar, os Juizados Especiais e os Defensores Públicos do Estado.
os juízes substitutos e os juízes de paz.
os Juízes de Direito, o Ministério Público e os Advogados Públicos.

18. A Resolução n° 98, de 4 de novembro de 2013, instituiu o Código de Ética dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul considerando a necessidade de orientar as ações dos servidores do Poder Judiciário do
Estado de Mato Grosso do Sul em face dos princípios que regem a Administração Pública e do padrão ético que é
construído a partir da conduta dos servidores, os quais devem obedecer a um conjunto de princípios e normas.
Segundo essa Resolução, é dever ético fundamental do servidor da Justiça Estadual
I.
II.
III.
IV.

A)
B)
C)
D)
E)

comunicar imediatamente a seus superiores todo ato contrário ao interesse público de que tiver conhecimento.
abster-se de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo violação expressa à lei.
fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio ou de terceiros.
participar dos movimentos e estudos que se relacionem com treinamentos e melhoria do exercício de suas funções,
quando convocado.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas a assertiva II está correta.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.

19. Considerando o disposto no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul sobre os atos
do Tribunal de Justiça, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.
I.
II.

Provimentos são instruções ou determinações de caráter regulamentar, expedidos para a boa ordem, regularidade
e uniformização dos serviços da Justiça e fiel observância da Lei.
Voto é a manifestação proferida pelo Conselho Superior da Magistratura, por comissão – permanente ou transitória –, ou por juízes auxiliares ou corregedores, no exercício de suas funções, por ocasião da conclusão de seus
trabalhos nos respectivos processos.
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III.
IV.

A)
B)
C)
D)
E)

Portarias são atos administrativos, visando à reestruturação dos serviços.
Instruções são atos de ordenamento administrativo interno, visando a disciplinar o modo e a forma de execução
de serviços da Secretaria do Tribunal e dos órgãos auxiliares.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.

20. Sobre a Lei nº 3.310/2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado de
Mato Grosso do Sul, leia as assertivas abaixo e, depois, assinale a alternativa CORRETA.
I.
II.
III.
IV.
V.

A)
B)
C)
D)
E)

O servidor estável só perderá o cargo em virtude de decisão judicial proferida por órgão de segunda instância,
ainda que haja pendência de recurso.
O servidor estável só perderá o cargo mediante processo administrativo disciplinar, em que lhe seja assegurada
ampla defesa.
O servidor estável só perderá o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na conformidade de regulamento, assegurada ampla defesa.
O servidor estável só perderá o cargo por corte de despesas com pessoal, na forma que dispuser lei federal específica.
O servidor estável só perderá o cargo em virtude de laudo pericial que ateste a ineficiência na prestação do serviço público.
Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, III e V estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e V estão corretas.
Apenas as assertivas II, III e V estão corretas.
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A Resolução nº 118/12-CFO instituiu o Código de Ética Odontológica, o qual regulou as auditorias e perícias odontológicas e considerou como infração ética.
I.
II.
III.
IV.

Receber remuneração, gratificação ou qualquer outro benefício por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da
causa, quando na função de perito ou auditor.
Atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou auditor, assim como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.
Exercer a função de perito quando for cônjuge ou a parte for parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o segundo grau.
Exigir procedimentos prejudiciais aos pacientes e ao profissional, contrários às normas de Vigilância Sanitária, exclusivamente para fins de auditoria ou perícia.

Assinale a alternativa que indica apenas a(s) infração(ões) ética(s)
A)
B)
C)
D)
E)

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

22. A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal, conhecida como projeto SBBrasil, é uma grande ação promovida pelo Ministério
da Saúde que visa coletar informações a respeito da saúde bucal dos cidadãos brasileiros. O objetivo desse levantamento é planejar programas de prevenção e tratamento tanto em nível nacional quanto municipal. Nela estão contidas
informações sobre cárie dentária, doenças gengivais, condições de oclusão, necessidade de próteses, fluorose dentária, entre outros. A respeito da fluorose dentária, os índices obtidos pelo SBBrasil de 2010 revelaram que a prevalência dessa condição nas regiões centro-oeste e norte é menor do que a média do Brasil, sendo, respectivamente,
11,3%, 10,4%, enquanto que a média nacional é de 16,7%.
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Levando em consideração etiologia, características histopatológicas e clínicas da fluorose dentária, analise as assertivas a seguir.
I.
II.
III.
IV.
V.

A fluorose dentária é uma alteração do esmalte com etiologia multifatorial que está relacionada com a ingestão excessiva e prolongada de fluoreto durante a amelogênese.
Entre as causas que podem resultar na formação do esmalte defeituoso, polimorfismos genéticos vêm sendo associados com a alteração do esmalte, especialmente em áreas com fluorose endêmica.
O período de maior suscetibilidade para a fluorose dentária nos dentes permanentes é por volta de 12-14 anos de
idade, tanto para meninos quanto para meninas.
O diagnóstico diferencial de fluorose, especialmente em casos de fluorose branda, é mais difícil. Nesses casos um
importante ponto que deve ser considerado é a simetria das lesões nos dentes envolvidos.
Durante a maturação do esmalte, no final do seu período de formação, a matriz proteica deve ser removida e substituída por minerais. Na presença de flúor, a remoção final da matriz proteica não ocorre de maneira adequada.

Assinale a alternativa que indica apenas a(s) assertiva(s) CORRETA(S).
A)
B)
C)
D)
E)

I, II, IV e V.
II, IV e V.
I, II, III, IV e V.
I e IV.
III e V.

23. A Síndrome de Down (SD), ou trissomia do cromossomo 21, é a alteração cromossômica mais comum em humanos.
Os estudos mais recentes mostram que, na Europa, a cada 999 nascimentos, um é sindrômico, enquanto a prevalência em outros países do mundo está entre 1:600 e 1:1100. No Brasil, a cada 700 nascimentos, uma criança apresenta
SD, independentemente de etnia, sexo ou classe social. Uma vez que a expectativa de vida de pessoas com SD aumentou significativamente nas últimas décadas, ações de inclusão dessas pessoas na sociedade vêm sendo desenvolvidas. Sob o ponto de vista do atendimento odontológico, faz-se necessário conhecer muito bem a síndrome para
elaborar o plano de tratamento e executar o atendimento dessas pessoas.
Considerando as particularidades das pessoas com SD, analise as assertivas a seguir.
I.
II.
III.

IV.

V.

As diferenças entre as pessoas com SD, tanto do aspecto físico quanto de desenvolvimento, permitiram que a
comunidade científica classificasse a síndrome de acordo com os seus graus de severidade.
Existe uma forte associação entre a idade materna avançada e a probabilidade de nascimento de uma criança
com síndrome de Down.
A prevalência de cárie dentária na população com SD é significativamente maior do que a população em geral, o
que pode ser explicado pela diminuição acentuada do fluido salivar com consequente perda da atividade tamponante da saliva.
Acúmulo de biofilme dentário, gengivite e doença periodontal são comuns. Diante dessa situação, a possibilidade
de profilaxia antimicrobiana antes de procedimentos cirúrgicos mais invasivos deve ser considerada, uma vez que
a prevalência de cardiopatias em pessoas com SD também é elevada.
São características evidentes nessa população a respiração bucal, atraso de erupção dentária, maloclusão e hipotonia muscular. A presença de hipotonia muscular impede a aquisição de competências motoras, tal como sustentar a cabeça.

Assinale a alternativa que indica apenas a(s) assertiva(s) CORRETA(S).
A)
B)
C)
D)
E)

I e IV.
II, IV e V.
II, III e IV.
II e V.
I, III e V.

24. A noção de prevenção tem como fundamento um modelo dos fenômenos patológicos denominado de História Natural
da Doença. Esse modelo foi proposto por Leavell & Clark em 1965, sendo composto por três níveis de prevenção:
prevenção primária, secundária e terciária. De acordo com esse modelo, assinale a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)

A objetivo desse modelo é dar sentido aos diferentes métodos de tratamento de doenças e problemas de saúde.
A prevenção primária impede que o processo da doença progrida e se torne sintomático.
A prevenção secundária limita as consequências físicas e sociais de doenças sintomáticas.
A promoção da saúde faz parte da prevenção secundária, contribuindo para a prevenção de uma variedade de
doenças, consistindo em mudanças não médicas, como as mudanças no estilo de vida, alimentação e ambiente.
E) A determinação de doenças abrange dois domínios exclusivos, consecutivos e complementares: meio externo e
meio interno
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25. Embora a odontologia tenha evoluído extraordinariamente nas últimas décadas, a antiga ideia de que o diagnóstico da
doença cárie está intimamente relacionado à descoberta de novas cavidades ainda prevalece na filosofia de trabalho
de muitos profissionais. Não é raro que muitos pacientes entrem doentes nos consultórios e saiam ainda doentes, uma
vez que os fatores etiológicos do processo carioso não foram pesquisados nem tratados.
Em relação à cariologia, assinale a alternativa CORRETA.
A) Diferentes modelos explicativos foram organizados para explicar a doença cárie, considerada multifatorial, com fatores etiológicos determinantes (composição e fluxo salivar, exposição ao flúor, composição e frequência da dieta,
entre outros) e não determinantes (fatores socioeconômicos e comportamentais).
B) Houve uma redução dos valores de CPO-D em todo o país nos últimos anos, que ocorreu de modo homogêneo
em toda a população brasileira.
C) Clinicamente, uma lesão de cárie aguda inicial, em superfície lisa, pode ser caracterizada como uma mancha marrom opaca, com superfície rugosa, parecendo-se com giz.
D) A intervenção mínima para o tratamento da doença cárie causa menor destruição da estrutura dentária que as
técnicas convencionais, porém aumenta o risco de fraturas dentárias e problemas pulpares.
E) A técnica de tratamento restaurador atraumático (ART) consiste em um método que implica limitação da dor, maximizando a necessidade de anestesia.
26. No começo do século, descobriu-se que a fluorose dentária era causada pelo flúor na água de abastecimento. Depois
de algumas décadas, foi descoberto o efeito cariostático do flúor. O uso do flúor tem sido o grande responsável pela
redução do desenvolvimento da doença cárie.
Sobre o tema, assinale a alternativa CORRETA.
A) Para um paciente alto risco, deve ser feito um controle químico da doença para reversão do risco. Esse controle
normalmente é realizado com bochechos NaF 0.2% (quinzenais) ou bochechos NaF 0.05% (semanais) ou FFA
1.23% moldeira (mensal).
B) A fluorose dentária é uma alteração de esmalte que ocorre durante o período de erupção dos dentes. A severidade do defeito está diretamente relacionada à quantidade de flúor ingerida e esta é consequência da ingestão de
flúor acima dos níveis aceitáveis por tempo curto.
C) O aspecto clínico da fluorose são linhas brancas e opacas (estrias) cruzando toda a superfície do dente, raramente simétrico, a um esmalte com total aparência de giz (confluência das estrias), até a pigmentação após o rompimento do esmalte por lesões mecânicas pós-eruptivas.
D) A ação benéfica do dentifrício fluoretado na prevenção da doença cárie é o aumento rápido e pequeno do flúor na
saliva após a escovação. Além disso, o flúor se mantém na cavidade bucal ao reagir com o dente, formando uma
quantidade de fluoreto de cálcio na superfície esmalte-dentina e no resíduo de placa não removido pela escovação, o flúor se difunde e se deposita na forma de reservatório.
E) O flúor não é capaz de interferir na formação da placa e na transformação do açúcar em ácidos, fatores responsáveis pelo início da doença, porém ele é fundamental na redução da evolução da doença. A presença constante de
flúor na cavidade bucal é importante na redução da quantidade de mineral perdido quando o pH crítico da boca é
atingido pela conversão do açúcar em ácido. Quando há presença de flúor na cavidade bucal e ocorre a remineralização, uma certa quantidade de mineral é reposta ao dente na forma de fluorapatita.
27. Anestésicos locais são os fármacos injetáveis mais utilizados na prática odontológica. Estima-se que sejam realizadas
anualmente 250 a 300 milhões de anestesias odontológicas no Brasil. É o método mais efetivo para o controle da dor
transoperatória. Nesses fármacos, é encontrada, em sua molécula, uma estrutura comum, constituída por
A) uma cadeia fechada, representada por um anel benzênico, ligada a uma porção hidrofílica, normalmente uma
amina secundária ou terciária, cuja porção da molécula classifica os anestésicos locais nos tipos amida e éster.
B) um resíduo aromático, hidrofílico, representado por um anel benzênico, ligado a um grupo terminal amida ou éster,
por meio de uma cadeia carbônica fechada em ligação covalente.
C) um radical tiofênico, característico da molécula de prilocaína, que classifica tal anestésico como do tipo amida,
sendo de primeira escolha para pacientes alérgicos a sulfas.
D) um anel benzênico, no qual um ou mais átomos de hidrogênio aparecem substituídos por igual número de radicais, que representa a fração apolar da molécula, cuja função é levar esse fármaco, por difusão, através das barreiras lipofílicas, que constituem a membrana celular e de importância fundamental para o bloqueio nervoso, a bainha dos troncos nervosos e de mielina.
E) um radical aromático, apolar, que determina o grau de hidrofilia de um anestésico local, sendo diretamente proporcional à potência do anestésico e inversamente proporcional ao tamanho da área anestesiada.
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28. Sobre a terapia das infecções bucais, sabe-se que a alteração das condições ambientais força algumas bactérias a
sofrerem modificações. Assim, as bactérias mais sensíveis aos antibióticos morrem enquanto aquelas mais resistentes
sobrevivem, gerando novas bactérias ainda mais adaptadas. Dessa forma, o uso indiscriminado (ou equivocado) de
antimicrobianos é apontado como um dos maiores fatores que desencadeiam
A)
B)
C)
D)
E)

tolerância aos antibióticos.
idiossincrasia aos antibióticos.
pressão seletiva por uso de antibióticos.
efeito paradoxal.
taquifilaxia aos antibióticos.

29. Considere uma solução anestésica local com a seguinte composição: mepivacaína a 4% associado a um vasoconstritor à base de epinefrina 1:100.000, disponível em anestubes com 1,8 ml. As doses máximas, segundo MALAMED (6ª
ed., 2013), são:
Mepivacaína – 6,6 mg/kg de peso
Epinefrina – 0,20 mg (pacientes saudáveis)
0,04 mg (pacientes cardiopatas controlados)

Qual a dose máxima dessa solução (em ml e em tubetes, RESPECTIVAMENTE) a ser administrada em uma sessão,
para um paciente cardiopata controlado, com 60 Kg de peso?
A)
B)
C)
D)
E)

9,9 ml, equivalente a 7,4 tubetes, limitada pelo sal anestésico.
9,9 ml, equivalente a 5,5 tubetes, limitada pelo sal anestésico.
7,2 ml, equivalente a 4 tubetes, limitada pelo vasoconstritor.
4 ml, equivalente a 2,2 tubetes, limitada pelo vasoconstritor.
10,8 ml, equivalente a 6,5 tubetes, limitada pelo sal anestésico.

30. A técnica de anestesia dos ramos do nervo maxilar é eficaz para produzir anestesia profunda de parte da maxila,
quando necessários procedimentos que envolvem quadrantes em cirurgias extensas, como exérese de lesões e instalação de implantes. Considerando-se os aspectos anatômicos da região, as condições do paciente, bem como a técnica de administração, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que contém todas as CORRETAS.
I.
II.
III.
IV.

A)
B)
C)
D)
E)

Após o bloqueio troncular da segunda divisão do V par, o anestésico pode se difundir pela fissura orbital inferior,
causando diplopia, por bloqueio temporário do VI par craniano.
No caso da anestesia por bloqueio do nervo infraorbital, é possível haver o deslocamento das estruturas orbitais por
volume excessivo, produzindo tumefação periorbital e proptose.
Poderá ocorrer o bloqueio anestésico do VII par craniano, no interior da glândula parótida, causando paralisia facial.
Uma possível injeção intravascular, por penetração da agulha no plexo venoso pterigoideo, ou mesmo por perfuração da artéria maxilar, poderá ocorrer quando da realização do bloqueio do nervo alveolar superior posterior.
Apenas I, II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas II e IV.
Apenas I e IV.
Apenas I e II.

31. O nervo trigêmeo é de extrema importância no estudo da odontologia, sendo responsável por parte da sensibilidade
geral da cabeça. É um nervo misto e possui três ramos distintos: oftálmico, maxilar e mandibular. Sobre o nervo trigêmeo, assinale a alternativa CORRETA.
A)
B)
C)
D)
E)

O nervo mandibular é considerado apenas sensitivo e deixa o crânio pelo forame mandibular.
O nervo oftálmico é considerado misto, com ação sensitiva e motora, e entra na órbita pela fissura orbital superior.
O nervo maxilar é considerado misto, com ação sensitiva e motora, e deixa o crânio pelo forame redondo.
O nervo mandibular é considerado misto, com ação sensitiva e motora, e deixa o crânio pelo forame redondo.
O nervo maxilar é apenas sensitivo e deixa o crânio pelo forame redondo.
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32. Durante a mastigação, três grupos musculares trabalham em conjunto: os músculos da mastigação, supra e infrahioideos. Assinale a alternativa CORRETA que contém os músculos responsáveis pelo movimento de abertura da
mandíbula durante a mastigação.
A)
B)
C)
D)
E)

Pterigoideo lateral, ventre anterior do digástrico e geniohioideo.
Pterigoideo medial, pterigoideo lateral e ventre anterior do digástrico.
Masseter, pterigoideo medial e pterigoideo lateral.
Ventre anterior do digástrico, geniohioideo e estilohioideo.
Temporal, pterigoideo medial e pterigoideo lateral.

33. A Biossegurança é um assunto que preocupa todos os serviços de saúde de boa qualidade, sendo um conjunto de
normas e procedimentos considerados seguros e adequados à manutenção da saúde em atividades de risco de ocorrerem doenças.
Sobre os conceitos em Biossegurança, leia as assertivas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.
I.
II.
III.
IV.
A)
B)
C)
D)
E)

A esterilização é a eliminação de todos os micro-organismos, inclusive os esporos presentes em instrumentos ou
objetos.
A assepsia é a eliminação de micro-organismos presentes em tecidos vivos.
A desinfecção é a eliminação de micro-organismos patogênicos, inclusive os esporos, de instrumentos ou objetos.
Descontaminação é a remoção de micro-organismos de objetos por métodos quimiomecânicos.
Todas as afirmativas são verdadeiras.
As afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
As afirmativas I e IV são verdadeiras.
As afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
Todas as afirmativas são falsas.

34. Para o restabelecimento das distâncias biológicas, em especial quando há envolvimento estático-periodontal em determinadas regiões, é necessária a escolha de tratamento periodontal denominado tracionamento coronal. Essa técnica visa preservar ao máximo a arquitetura dento-gengival. Pode-se afirmar que a indicação para essa terapia é
em todos os casos, produzir aumento do volume dos ossos maxilares após extração dental.
obter distâncias biológicas de forma imediata e através de ato cirúrgico de baixa morbidade.
interromper processos de reabsorção dentária interna na região cervical.
recuperar as distâncias biológicas do periodonto quando não se deseja envolver os dentes adjacentes, seja por
comprometimento dental ou periodontal.
E) minimizar as perdas do contorno osso alveolar quando associada a procedimentos regenerativos.
A)
B)
C)
D)

35. Paciente do sexo feminino, 78 anos de idade, viúva, professora aposentada, compareceu para atendimento em um
consultório odontológico referindo que se sente incomodada com seu sorriso, porque participa de um grupo de idosas
que realiza atividades na paróquia da comunidade onde reside. Por isso, gostaria de melhorar seu sorriso com a colocação de implantes para sentir-se mais à vontade. Durante a anamnese, a paciente relatou ser portadora de diabetes
mellitus e artrite reumatoide, cujos tratamentos vêm sendo realizados, respectivamente, com o uso contínuo de Metformina e Prednisona. Referiu ainda que há 2 anos foi diagnosticada com câncer de mama, com metástases ósseas,
estando sob tratamento antineoplásico com ácido zoledrônico. No exame intrabucal, verificou-se que a paciente era
edêntula total superior e inferior, não apresentando alterações nos tecidos moles bucais. Diante do histórico médico de
saúde relatado pela paciente, o cirurgião-dentista mostrou-se preocupado quanto à realização do procedimento cirúrgico de colocação de implantes pela possibilidade de desenvolvimento de determinada patologia. Considerando o histórico médico, a patologia indicada é
A)
B)
C)
D)
E)

osteonecrose dos maxilares associada ao uso de medicamentos.
granuloma central de células gigantes.
displasia fibrosa monostótica.
ameloblastoma intra-ósseo sólido convencional.
cisto ósseo aneurismático.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Pág. 13/16

36. Atualmente, observa-se que a expectativa de vida da população brasileira está aumentando exponencialmente. Alguns dos fatores que podem explicar esse aumento populacional incluem a redução da mortalidade infantil, a consolidação de políticas públicas que favorecem o cuidado da pessoa idosa e, ainda, os avanços científicos e tecnológicos
na área da saúde. Entretanto, há que se considerar que, com o envelhecimento populacional, é importante refletir e
planejar estratégias para a capacitação das equipes de saúde a fim de dar assistência integral ao indivíduo idoso considerando as particularidades apresentadas nessa fase da vida. Diante desse contexto, é importante destacar que, no
processo de envelhecimento, o indivíduo idoso pode apresentar uma série de alterações, inclusive bucais, que precisam ser identificadas e, se necessário, adequadamente tratadas. Dentre essas condições, podem-se destacar
A)
B)
C)
D)
E)

varicosidades linguais, hipossalivação e leucoedema.
grânulos de Fordyce, doença periodontal e disgeusia.
halitose, perda das papilas gustativas e exostoses.
hipossalivação, grânulos de Fordyce e leucoedema.
disgeusia, varicosidades linguais e perda de papilas gustativas.

37. Paciente do sexo feminino, 12 anos de idade, compareceu para atendimento queixando-se de um aumento de volume
localizado em assoalho bucal. Durante a anamnese, a mãe da paciente não referiu doenças pré-existentes e relatou
que há cerca de 1 mês a filha apresentou uma alteração com as mesmas características, no mesmo local, porém com
tamanho discretamente menor, que se rompeu espontaneamente. A paciente informou ainda, durante a anamnese,
que não sente dor, apenas um pouco de desconforto ao se alimentar e ao falar. No exame físico extrabucal, não foram
observadas alterações. No exame físico intrabucal, verificou-se significativo acúmulo de biofilme nas superfícies dentárias, dente 36 com extensa cárie em superfície oclusal e manchas brancas em dentes ântero-superiores. Verificouse ainda a presença de uma bolha azulada, localizada em assoalho bucal, do lado direito, de consistência macia durante a palpação, medindo cerca de 2 cm de diâmetro, elevando a língua, com evolução de 7 dias. Diante do quadro
clínico apresentado, a principal hipótese de diagnóstico é
A)
B)
C)
D)
E)

Sialolitíase.
Mucocele.
Rânula.
Sialadenose.
Queilite glandular.

38. Uma mãe procurou atendimento em um consultório odontológico 1 dia após o filho de 2 anos sofrer um traumatismo
dentário. Na consulta, relatou que o filho estava brincando na sala de casa com um carrinho quando escorregou e bateu a boca no chão. Imediatamente ela pegou a criança no colo e, após acalmá-la, verificou que o lábio superior estava edemaceado e que o dente 51 apresentava um sangramento gengival discreto. O odontopediatra, na consulta, observou o aumento de volume em região central de lábio superior e uma discreta mobilidade no dente 51. Radiograficamente não foram verificadas alterações. Considerando-se o relato da mãe e as características clínicas e radiográficas, o tipo de traumatismo dentário e a conduta mais adequada nesse caso são, respectivamente,
A)
B)
C)
D)
E)

concussão, realização de contenção semi-rígida e evitar uso de chupeta.
subluxação, orientações de ingesta de dieta pastosa e evitar uso de chupeta.
luxação lateral, somente realizar contenção semi-rígida por quatro semanas.
subluxação, somente realizar contenção rígida por duas semanas.
concussão, orientações de ingesta de dieta pastosa e evitar uso de chupeta.

39. Os requisitos básicos da osteotomia/osteoplastia para o restabelecimento das distâncias biológicas do periodonto
estão fundamentados em princípios cirúrgicos. São eles:
A) delineamento da crista óssea interproximal oblíqua, com inclinação para palatina na arcada superior para facilitar
a higienização.
B) ausência de interferência na escultura dos sulcos de escape ósseos dos septos ósseos vestibular e lingual.
C) formação de ângulo reto das superfícies ósseas das faces livres com as proximais, em uma união preferencialmente arredondada.
D) reprodução da curva parabólica marginal da crista óssea, seguindo curva da junção cemento-esmalte.
E) deve-se obter no mínimo 2 mm e o máximo 4 mm de distância a partir do término dentário até a crista óssea restabelecida cirurgicamente.
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40. O ácido peracético ou ácido peroxiacético (PAA) é um agente químico muito utilizado no ambiente odontológico. Sobre
o PAA, leia as informações a seguir.
I.
II.
III.
IV.
V.

O PAA é 100% biodegradável, não deixa resíduos e não forma gases tóxicos.
O PAA tem boa compatibilidade com diversos materiais, como aço, inox, alumínio, borracha, plástico, silicone e
vidro.
O PAA é um biocida de médio nível, assim como o álcool 70%.
O PAA é eficaz em baixas concentrações e pode ser utilizado para desinfecção do equipo.
O PAA é eficaz na presença de matéria orgânica.

Assinale a alternativa que indica apenas as assertivas CORRETAS.
A)
B)
C)
D)
E)

I, II, IV e V.
I, II, III e IV.
II, III, IV e V.
I e II.
IV e V.
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