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A. CONSULTORIO DENTÁRIO

CADERNO 1

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com o enunciado das 55 (cinquenta e cinco) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal ao
término da prova.
02-  É DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO CADERNO DE PROVA NO CARTÃO
RESPOSTA.  Caso não sejam compatíveis, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
03- Verifique se este material está em ordem (tais como se a seqüência de páginas está correta e se o número de questões confere
com o quadro da alínea “a” do item 1)  e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de
inscrição. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.
04- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica
de tinta na cor preta ou azul.
05- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não  DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A folha de respostas somente
poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior - BARRA DE RECONHECIMENTO PARA
LEITURA ÓTICA.
06- Na prova objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
07- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da
questão de cada bloco de respostas.
08- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma
responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar  UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma, de mais de
uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão,   MESMO QUE UMA DAS
RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
09- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O ESPAÇO
compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando
deixar menos "espaços em branco" possível dentro do retângulo, sem invadir os limites do retângulo ao lado.
10- Será terminantemente vedado ao candidato copiar seus assinalamentos feitos na folha de respostas da prova objetiva. Ao
candidato somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva ao final do horário previsto para o término da prova.
11-  SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones
de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o  Caderno de Questões e a Folha de Respostas.
12- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua  Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões  NÃO SERÃO CONSIDERADOS.
13- Quanto terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Repostas, e  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA.
14-  O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA É DE 4 (QUATRO) HORAS.

Língua Portuguesa

Questões Pontos
21 a 16

Conhecimento de
Informática

Questões Pontos
117 a 21

Raciocínio Lógico

Questões Pontos
122 a 26

Conhecimentos de
Direito

Questões Pontos
127 a 35

Conhecimentos
Específicos

Questões Pontos
336 a 55

“É no coração do homem que reside o princípio e o fim de todas as coisas”
                                                                                                                (Leon Tolstoi)
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A. CONSULTORIO DENTÁRIO

CADERNO 1

TEXTO I

Penas alternativas superam prisões pela primeira vez

Para o governo, ainda se prende em demasia e há 54 mil condenados que poderiam não estar no cárcere

Adriana Carranca

Pela primeira vez, o número de pessoas cumprindo penas e medidas alternativas no Brasil disparou em relação aos presos. Os dados,

não consolidados oficialmente, foram obtidos pelo Estado com exclusividade e referem-se ao primeiro semestre deste ano. Até 30 de

junho [2008], 498.729 pessoas cumpriam pena ou medida em liberdade (PMA), 13,4% a mais dos que os 439.737 encarcerados,

segundo dados do Infopen, sistema de estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Caso se exclua quem aguarda julgamento atrás das grades, o número dos que cumprem penas alternativas é 118,6% maior. Só o Rio

Grande do Norte não informou o número de presos até junho. Nesse caso, foram usados os dados disponíveis em 31 de maio. Como

se trata de um Estado com menos de 1% dos detentos, isso não interfere de forma significativa nas estatísticas.

Em dezembro de 2007, havia 422.522 pessoas cumprindo penas alternativas, menos do que os 423.373 presos. Entre dezembro de

2007 e o fim de junho de 2008, o número de pessoas cumprindo PMAs saltou 18% - ante 4,1% no número de presos. Em

comparação com 2006, o salto é ainda maior: 65,5% em relação aos que cumpriam PMAs - ante 9,6% dos detentos.

LEIS

Apesar dos avanços, a coordenadora-geral do Programa de Fomento às Penas e Medidas Alternativas do Depen, Márcia de Alencar,

diz que a Justiça brasileira ainda prende em demasia. Segundo ela, há pelo menos 54 mil presos condenados por crimes que já

prevêem a substituição da condenação em cárcere por penas alternativas. "A prisão é, no Direito Processual, um recurso de exceção,

que se tem mantido como regra", diz.

Segundo Marcia, o aumento no número de pessoas cumprindo condenação em liberdade se deu, "prioritariamente, por um

incremento legal dos crimes passíveis de penas alternativas". Em 2002, apenas cinco leis tipificavam crimes com possibilidade de

aplicar PMAs. "Hoje, o número de leis para aplicação de PMAs chega a 12."

Por outro lado, o endurecimento da punição para crimes de violência contra a mulher, com a aprovação da Lei Maria da Penha, em

2006, levou muitas pessoas para a cadeia, embora as penas previstas nesse caso possam ser cumpridas em liberdade. "Aplicar mais

penas alternativas não significa que os criminosos não terão a sua condenação. O que não pode é restringir as penas alternativas

somente ao pagamento de cesta básica", diz Marcia. Ela defende maior controle da execução das penas alternativas. "Se o juiz

percebe que não há controle, ele mantém o sujeito preso."

O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), do Ministério da Justiça, prevê R$ 13,8 milhões para a

aplicação de PMAs neste ano - é quase o valor investido no setor desde 1994. O Ministério da Justiça promete implantar Núcleos de

Defesa do Preso Provisório em seis Estados e fortalecer as defensorias.

( E s t a d ã o  d e  H o j e /  M e t r ó p o l e ,  2 4 / 0 7 / 2 0 0 8 .  D i s p o n í v e l  e m :

h t t p : / / w w w . e s t a d a o . c o m . b r / e s t a d a o d e h o j e / 2 0 0 8 0 7 2 4 / n o t _ i m p 2 1 0 9 6 9 , 0 . p h p )

* LÍNGUA PORTUGUESA *
Questão 1
De acordo com a leitura do texto I, as penas e medidas alternativas no Brasil

A)  não deram certo no Brasil.

B)  vêm crescendo em relação ao número de encarcerados.

C)  não foram consolidadas oficialmente.

D)  livram os criminosos da condenação.

E)  limitam-se à distribuição de cestas básicas.
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A. CONSULTORIO DENTÁRIO

CADERNO 1

Questão 2
Ao longo do texto I, aparecem algumas propostas e/ou preocupações acerca da aplicação das penas e medidas alternativas no

Brasil. Marque a única alternativa INCORRETA a esse respeito:

A)  a Justiça brasileira ainda prende em demasia.

B)  o Rio Grande do Norte não informou o número de presos até junho.

C)  a prisão é, no Direito Processual, um recurso de exceção, que se tem mantido como regra.

D)  as penas alternativas não podem se restringir ao pagamento de cesta básica.

E)  as defensorias precisam ser fortalecidas e novos Núcleos de Defesa do Preso Provisório devem ser criados em seis Estados.

Questão 3
O texto I utiliza os seguintes recursos, EXCETO

A)  exemplificação.

B)  comparação.

C)  polissemia.

D)  dados estatísticos.

E)  citação.

Questão 4
"Se o juiz percebe que não há controle, ele mantém o sujeito preso."

A utilização de aspas no fragmento do texto I destacado acima se deve à(ao):

A)  deslocamento de sentido.

B)  citação de outra obra.

C)  informalidade da construção frasal.

D)  indicação de clichê.

E)  mudança de enunciador.

Questão 5
O vocábulo cuja acentuação gráfica se justifica segundo a mesma regra observada na palavra “cárcere” é:

A)  disponível.

B)  até.

C)  estatísticas.

D)  prevê.

E)  mantém.

Questão 6
Segundo as regras de concordância verbal, verbos impessoais são empregados na terceira pessoa do singular. O exemplo do texto

em que o verbo se encontra no singular por ser considerado impessoal é

A)  “Em dezembro de 2007, havia 422.522  pessoas cumprindo penas alternativas...”

B)  “... o número de pessoas cumprindo penas e medidas alternativas no Brasil disparou em relação aos presos.”

C)  “... isso não interfere de forma significativa nas estatísticas.”

D)  "Hoje, o número de leis para aplicação de PMAs chega a 12.”

E)  "Aplicar mais penas alternativas não significa...”

Questão 7
“Caso se exclua quem aguarda julgamento atrás das grades, o número dos que cumprem penas alternativas é 118,6% maior.”

No fragmento acima, o vocábulo “caso” apresenta valor semântico de

A)  causa.

B)  condição.

C)  concessão.

D)  finalidade.

E)  adversidade.



Página: 4

A. CONSULTORIO DENTÁRIO

CADERNO 1

Questão 8
“Como se trata de um Estado com menos de 1% dos detentos, isso não interfere de forma significativa nas estatísticas.”

O fragmento destacado pode ser reescrito, mantendo o mesmo significado que apresenta no texto I, da seguinte maneira:

A)  Trata-se de um Estado com menos de 1% dos detentos, pois isso não interfere de forma significativa nas estatísticas.

B)  Embora se trate de um Estado com menos de 1% dos detentos, isso não interfere de forma significativa nas estatísticas.

C)  Porque se trata de um Estado com menos de 1% dos detentos, isso não interfere de forma significativa nas estatísticas.

D)  Trata-se de um Estado com menos de 1% dos detentos, mas isso não interfere de forma significativa nas estatísticas.

E)  Conquanto se trate de um Estado com menos de 1% dos detentos, isso não interfere de forma significativa nas estatísticas.

TEXTO II

Memórias do Cárcere

Graciliano Ramos

(...) O sujeito que me interrogou escuro e reforçado, certamente estrangeiro, exprimia-se a custo, numa prosódia de turco ou árabe.

Nome. Profissão.

– Qual era o cargo que o senhor tinha lá fora? indagou o tipo.

Sapecou a resposta e acrescentou, à margem, uma cruz a lápis vermelho.

– Que significa isso?

– Quer dizer que o senhor vai para o Pavilhão dos Primários.

– Por quê? Não entendo.

– É uma prisão diferente.

Aludiu ao meu emprego, realmente bem ordinário, na administração pública:

– Os outros vão para as galerias.

Difícil calcular se a mudança me daria vantagem ou desvantagem. Religião.

– Pode inutilizar esse quesito.

– É necessário responder, engrolou, na sua língua avariada, o homem trigueiro.

– Bem. Então escreva. Nenhuma.

– Não posso fazer isso. Todos se explicam.

De fato muitos companheiros se revelavam católicos, vários se diziam espíritas.

– Isso é lá com eles. Devem ser religiosos. Eu não sou.

– Ora! Uma palavra. Que mal faz? É conveniente. Para não deixar a linha em branco.

A insistência, a ameaça velada, a malandragem, que utilizariam para conseguir estatística falsa, indignaram-me.

– O senhor não me vai convencer de que eu tenho uma religião qualquer. Faça o favor de escrever. Nenhuma.

A declaração foi redigida com lenta repugnância e concluiu-se o interrogatório. Ao levantar-me, divisei numa folha outro sinal

vermelho, junto ao nome de Sebastião Hora. Cheguei-me à porta, onde se juntavam os que haviam cumprido aquela exigência,

observei um pátio, o esvoaçar de pardais estrídulos em ramos de árvores, muros altos a cercar numerosos edifícios, já mergulhados

em sombras. Surgiram luzes. Findo o arrolamento, levaram-nos à casa fronteira.

– É aqui o Pavilhão dos Primários? informei-me

– Não, respondeu o sujeito de fala turca. O Pavilhão dos Primários a esta hora está fechado. E amanhã, domingo, não se faz

transferência O senhor fica, até segunda-feira, com os outros.

– Está bem.

Percebi que haviam pretendido conferir-me uma distinção, balda possivelmente por teimar em considerar-me ateu. Lembrei-me da

advertência injuriosa: – “É conveniente.” Se me acanalhasse afirmando possuir um Deus, mandar-me-iam para lugar razoável, uma

espécie de purgatório. Sebastião Hora, marcado também a lápis vermelho, estava conosco: sem dúvida se prejudicara dando resposta

semelhante à minha.

(RAMOS, Graciliano. Memórias do Cárcere. Record, Rio de Janeiro, 1987, vol. I, p. 289-292.)

Questão 9
“(...) O sujeito que me interrogou escuro e reforçado, certamente estrangeiro, exprimia-se a custo, numa prosódia de turco ou

árabe.”

No fragmento do texto II acima destacado, “prosódia” significa

A)  vocabulário.

B)  texto.

C)  pronúncia.

D)  gestual.

E)  aparência.
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Questão 10
O vocábulo “QUE” é pronome relativo em

A)  “O sujeito que me interrogou...”

B)  “Que significa isso?

C)  “Quer dizer que o senhor vai para o Pavilhão dos Primários.

D)  “O senhor não me vai convencer de que eu tenho uma religião qualquer.

E)  “Percebi que haviam pretendido conferir-me uma distinção”.

Questão 11
“(...) Nome. Profissão. (...) Religião.”

A fragmentação do discurso, verificada nos trechos destacados, apresenta o seguinte propósito:

A)  indicar a rapidez do interrogatório.

B)  mostrar o desejo do preso de que o tempo corresse.

C)  sugerir coloquialismo.

D)  revelar a atualidade do texto.

E)  denunciar a violência policial.

Questão 12
“– Ora! Uma palavra. Que mal faz? É conveniente. Para não deixar a linha em branco.”

Para o narrador do texto II, essa “conveniência” só NÃO representa

A)  oportunismo.

B)  confusão.

C)  falsidade.

D)  concessão cabível.

E)  rendição.

Questão 13
“Difícil calcular se a mudança me daria vantagem ou desvantagem.”

No fragmento destacado, observa-se a seguinte figura de linguagem:

A)  metáfora.

B)  eufemismo.

C)  anáfora.

D)  antítese.

E)  personificação.

Questão 14
Nos fragmentos do texto II a seguir reproduzidos, o vocábulo destacado com o uso letra maiúscula foi corretamente classificado em

A)  “vão para AS galerias” – pronome oblíquo.

B)  “muros altos A cercar numerosos edifícios – verbo.

C)  “A insistência, A ameaça velada, A malandragem – conjunção.

D)  “Para não deixar A linha em branco – adjetivo.

E)  “uma cruz A lápis vermelho” – preposição.

Questão 15
Uma palavra do texto II que NÃO apresenta prefixo é

A)  profissão.

B)  desvantagem.

C)  reforçado.

D)  revelavam.

E)  inutilizar.

Questão 16
As imagens construídas nos textos I e II sobre o sistema prisional são, respectivamente,

A)  inadequada e adequada.

B)  real e irreal.

C)  moderna e retrógada.

D)  ficcional e verdadeira.

E)  impossível e possível.
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* CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA *
Questão 17
Quais elementos são integrantes de uma Unidade Central de Processamento?

A)  Unidade de Controle, ULA e Registradores.

B)  Unidade de Controle, ULA e HD.

C)  Unidade de Controle, ULA e Memória RAM.

D)  Processador, ULA, HD e CD.

E)  ULA, Registradores e Memória RAM.

Questão 18
O Gerenciador de Janelas KDE, integrante de várias distribuições LINUX, disponibiliza para os seus usuários, por padrão, o

navegador

A)  Konqueror.

B)  KDM.

C)  Chrome.

D)  Opera.

E)  Internet Explorer.

Questão 19
O Microsoft Office Word possui várias teclas de atalho que facilitam a sua operação.

Qual a sequência de teclas que podem ser acionadas para, respectivamente, selecionar todo o conteúdo do documento em que se

está trabalhando; visualizar a sua impressão e, por fim, imprimir o documento visualizado?

A)  Ctrl + T; Ctlr + Alt + V; Ctrl + I

B)  Ctrl + L; Ctrl + Shift + P; Ctrl + I

C)  Ctrl + L; Ctrl + Alt + V; Ctrl + P

D)  Ctrl + S; Ctrl + Alt + P; Ctrl + I

E)  Ctrl + T; Ctlr + Alt + I; Ctrl + P

Questão 20
Quais as características a tecnologia de conexão à Internet denominada ADSL

A)  Conexão permanente, custo variável, linha telefônica liberada e velocidade maior do que as linhas tradicionais.

B)  Conexão permanente, custo fixo, linha telefônica liberada e velocidade maior do que as linhas tradicionais.

C)  Conexão permanente, custo fixo, linha telefônica não liberada e velocidade maior do que as linhas tradicionais.

D)  Conexão não-permanente, custo variável, linha telefônica liberada e velocidade igual às linhas tradicionais.

E)  Conexão não-permanente, custo fixo, linha telefônica não liberada e velocidade igual às linhas tradicionais.

Questão 21
Três células de uma planilha Microsoft Office Excel possuem os seguintes valores: A1=400; A2=1000; A3=2500. Caso seja

aplicada a outra célula desta mesma planilha a fórmula

SE(SOMA(A1:A3)&gt;4000;SOMA(A1:A3)/10;MÉDIA(A1:A3)/5), qual será o resultado apresentado  por essa célula?

A)  290

B)  390

C)  260

D)  580

E)  650



Página: 7

A. CONSULTORIO DENTÁRIO

CADERNO 1

* RACIOCÍNIO LÓGICO *
Questão 22
Ao término de uma excursão às cidades A, B e C, o guia distribuiu um questionário aos turistas, e concluiu que:

a) 72 pessoas gostaram da cidade A;

b) 54 pessoas gostaram da cidade B;

c) 45 pessoas gostaram da cidade C;

d) 38 pessoas gostaram das cidades A e B;

e) 32 pessoas gostaram das cidades A e C;

f) 25 pessoas gostaram das cidades B e C;

g) 22 pessoas gostaram das cidades A, B e C.

O número de turistas que gostaram apenas de uma cidade é:

A)  38

B)  73

C)  47

D)  61

E)  29

Questão 23
O próximo termo da sucessão (0,1,1,2,4,7,13,24,48,85,...) é:

A)  128

B)  157

C)  136

D)  142

E)  168

Questão 24
Dois pilotos disputam uma corrida automobilística. O piloto A mantém velocidade constante ao longo da prova, realizando cada

volta em 1 minuto e 20 segundos, enquanto o piloto B, que teve problemas na largada, faz a primeira volta em 1 minuto e 30

segundos. Para recuperar o tempo perdido, o piloto B acelera, e consegue diminuir progressivamente os tempos de suas voltas de

acordo com uma progressão aritmética de razão R. Sabendo que o piloto B estará emparelhado com o piloto A para ultrapassá-lo

exatamente no instante em que ambos completam 21 voltas, o valor de R é:

A)  1,5

B)  0,8

C)  0,6

D)  1

E)  1,2

Questão 25
Dois casais vão ao cinema e desejam sentar todos juntos, de forma que cada marido sente ao lado de sua respectiva esposa.

Sabendo que a fila da platéia escolhida para que todos se sentem possui 19 lugares, todos vagos, o número de formas distintas que

os dois casais podem sentar na fila escolhida é:

A)  160

B)  128

C)  480

D)  384

E)  256

Questão 26
As faces de um dado cúbico tradicional são numeradas de 1 até 6. Efetuam-se dois lançamentos desse dado, e anotam-se os

resultados obtidos. A probabilidade de que o valor da soma dos resultados anotados seja um número primo é:

A)  3/16

B)  5/12

C)  6/11

D)  5/14

E)  7/18
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* CONHECIMENTOS DE DIREITO *
Questão 27
O artigo 5° da Constituição da Republica Federativa do Brasil prevê os Direitos e garantias fundamentais e direitos e garantias

individuais e coletivos. Assim, prevê que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática dos

seguintes crimes:

A)  o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, bem como o trafico de pessoas e órgãos e a tortura.

B)  tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles

respondendo somente os mandantes.

C)  tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos e os crimes dolosos

contra a vida.

D)  Todas as respostas estão incompletas.

E)  tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles

respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.

Questão 28
São penalidades disciplinares a advertência; suspensão; demissão; cassação de aposentadoria ou disponibilidade; destituição de

cargo em comissão; destituição de função comissionada, conforme exemplifica o artigo 127 da Lei 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO

DE 1990 que institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e

das fundações públicas federais. Em relação as penalidades disciplinares é correto afirmar que:

A)  A advertência será aplicada por escrito ou oralmente, nos casos de violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e

XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de

penalidade mais grave.

B)  A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que

não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 60 (sessenta) dias.

C)  Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50%

(cinqüenta por cento) por mês de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

D)  Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem

para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

E)  As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros suspensos, após o decurso de 3 (três) e 5 (cinco) anos de

efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. (art. 131, §2° da lei

8112/90)

Questão 29
A lei nº. 8.429, de 2 de junho de 1992, Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito

no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras

providências. Assim, para efeitos desta lei é correto afirmar sobre os agentes públicos que:

A)  As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, somente ao agente público, que induza ou concorra para a prática do ato

de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

B)  Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o  parcial

ressarcimento do dano.

C)  Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por

eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função

nas entidades mencionadas no artigo anterior.

D)  Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade

administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público Federal, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

E)  O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei

independente do valor da herança.
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Questão 30
O Código Penal prevê a partir do artigo 312 os crimes contra a administração publica. Destes, são crimes praticados por funcionário

publico contra a administração publica em geral os crimes de:

A)  Peculato; usurpação de função pública; Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações; Concussão;

Resistência; Corrupção passiva; Prevaricação; Violação de sigilo funcional; Abandono de função; Exercício funcional ilegalmente

antecipado ou prolongado.

B)  Peculato; Inserção de dados falsos em sistema de informações; Modificação ou alteração não autorizada de sistema de

informações; Concussão; Excesso de exação; Corrupção passiva; Prevaricação; Violação de sigilo funcional; Abandono de função;

Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado.

C)  Peculato; Inserção de dados falsos em sistema de informações; Modificação ou alteração não autorizada de sistema de

informações; Concussão; Excesso de exação; Corrupção passiva; Desobediência; Violação de sigilo funcional; tráfico de

influência; Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado.

D)  Peculato; Inserção de dados falsos em sistema de informações; Modificação ou alteração não autorizada de sistema de

informações; Concussão; Excesso de exação; Corrupção passiva; Corrupção ativa em transação comercial internacional; Violação

de sigilo funcional; Abandono de função; Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência.

E)  Peculato; Inserção de dados falsos em sistema de informações; Modificação ou alteração não autorizada de sistema de

informações; Concussão; Violação do sigilo de proposta de concorrência; Corrupção passiva; Prevaricação; Violação de sigilo

funcional; Abandono de função; Sonegação de contribuição previdenciária.

Questão 31
A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um dos documentos básicos das Nações Unidas e foi assinada em 1948. Nela, são

enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem. Assim, é correto afirmar que:

A)  Todos são iguais perante a lei e têm direito, com algumas distinções, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção

contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.

B)  Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais e internacionais competentes remédio efetivo para os atos que

violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.

C)  Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido

provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua

defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam delito perante o direito

nacional ou internacional. Contudo, poderá ser imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao

ato delituoso.

D)  Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de

qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,

nascimento, ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou

internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo

próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.

E)  Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, sendo restringido

apenas o direito de mudar de nacionalidade.

Questão 32
Com relação à possibilidade de quebra de sigilo das comunicações telefônicas, é correto afirmar que

A)  não depende de ordem judicial desde que devidamente motivada em procedimento administrativo, instaurado por Autoridade

Policial.

B)  não depende de ordem judicial, porém, uma vez efetivada e contendo indícios de prática de delito, deve ser submetida ao crivo

do Poder Judiciário, para fins de convalidação.

C)  depende de ordem judicial, nas hipóteses e na forma que o Decreto regulamentador estabelecer, para fins de investigação

administrativa ou instrução processual civil.

D)  depende de ordem judicial nas hipóteses e na forma disciplinada por esta Constituição, para fins de produção de provas em ação

penal, vedado o uso para a instrução processual penal.

E)  depende de ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução

processual penal.
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Questão 33
Constitui, em matéria de direito penal, garantia individual, estabelecida pela Constituição da República de 1988:

A)  nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens

ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido

B)  não haverá pena de morte, mesmo em caso de guerra, nos termos da Constituição.

C)  a lei penal não retroagirá, mesmo para beneficiar o réu;

D)  nenhum brasileiro, mesmo que naturalizado, será extraditado em caso de crime comum, praticado  ou de comprovado

envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins;

E)  é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) a publicidade

das votações; c) a soberania dos veredictos d) a competência para o julgamento dos crimes culposos contra a vida;

Questão 34
Com relação à configuração de conduta desidiosa, na forma da Lei nº 8112/90, é correto afirmar que

A)  a desídia, passível da aplicação de pena disciplinar máxima de demissão, pressupõe não um ato único ou isolado, mas uma

forma de proceder desatenta, negligente, desinteressada e reiterada do servidor público.

B)  a aplicação da pena de demissão por desídia, sem a existência de antecedentes funcionais relacionados à mencionada conduta,

apresenta-se razoável, apesar de  imposta a servidor público que não tinha ciência que sua conduta funcional se apresentava

irregular.

C)  A desídia, passível da aplicação de pena disciplinar máxima de demissão, se configura através de um ato único ou isolado, que

configure uma forma de proceder desatenta, diligente e desinteressada do servidor público.

D)  não a punição do servidor por conduta desidiosa não é devida, uma vez que a aplicação de punição de qualquer conduta

funcional depende da existência de dolo, e esta somente se dá após condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado.

E)  a desídia dolosa, passível da aplicação de pena disciplinar máxima de demissão, se configura através de um ato único ou isolado

que configure uma forma de proceder desatenta, negligente e desinteressada do servidor público.

Questão 35
Pedro Amércio ocupa, transitoriamente, função pública junto ao Departamento Nacional de Águas. De forma a evitar complicações

para si, deixa de encaminhar ao Superintendente do Departamento denúncia apresentada por Joanício Moura, em que este aponta o

cometimento de práticas ilegais perpetradas por Pedro Amércio.  A conduta de Pedro Amércio constitui

A)  condescendência criminosa.

B)  corrupção passiva.

C)  prevaricação.

D)  advocacia administrativa.

E)  concussão.

* CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS *
Questão 36
A ficha clínica do paciente e anamnese deverão ser entregue pelo atendente de consultório dentário (ACD) na chegada do paciente

a clínica. Com relação a essas fichas é correto afirmar que

A)  essas fichas devem ser entregues ao dentista no final do dia

B)  pacientes com dificuldades de preenchimento não podem ser auxiliados pelo ACD na falta de acompanhantes.

C)  caso o paciente tenha alguma dúvida o ACD irá orientá-lo a omitir a questão.

D)  o ACD deve repassar para o dentista apenas as fichas dos pacientes que apresentem alguma alteração de saúde.

E)  essas fichas são documentos e farão parte do prontuário do paciente

Questão 37
Os prontuários dos pacientes podem ser separados em dois tipos de arquivos O arquivo que contém o prontuário dos pacientes que

não se encontram em tratamento é denominado de

A)  arquivo ativo.

B)  arquivo dispensável.

C)  arquivo inútil.

D)  arquivo morto.

E)  arquivo pendente.
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Questão 38
Dentre os instrumentais listados abaixo, assinale aquele que deve estar presente em todas as bandejas montadas para procedimentos

em periodontia.

A)  fórceps 18R

B)  alavanca de Seldin.

C)  espátula 1.

D)  espátula 7.

E)  sonda milimetrada.

Questão 39
Com relação à utilização do álcool a 70% na desinfecção de superfícies do consultório, é correto afirmar, EXCETO, que

A)  deve ser esfregado nas superfícies com gaze estéril durante pelo menos um minuto.

B)  é rapidamente evaporado.

C)  tem efeito desnaturando proteínas.

D)  deve permanecer em contato com a superfície por pelo menos 10 minutos antes de tocá-la.

E)  apresenta grande atividade esporicida e virucida.

Questão 40
Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de substância química indicada para a limpeza das mãos do membro da equipe

odontológica.

A)  desinfetante.

B)  esterilizante.

C)  saneante.

D)  anti-séptico.

E)  desencrustante.

Questão 41
Em qual dos procedimentos NÃO está indicado o isolamento relativo do campo operatório?

A)  Confecção de restauração provisória.

B)  Moldagem para coroa total.

C)  Aplicação tópica de flúor.

D)  Moldagem para prótese removível.

E)  Acesso endodôntico.

Questão 42
Assinale a alternativa que corresponde a um instrumento utilizado para obtenção de isolamento relativo do campo operatório.

A)  Perfurador de Ainsworth.

B)  Isolador de Craigo.

C)  Arco de Ostby.

D)  Pinça tipo Palmer.

E)  Arco de Young.

Questão 43
Assinale a alternativa que corresponde a um material odontológico que apresenta como característica a liberação de flúor e

adesividade às estruturas dentárias.

A)  Ionômero de vidro.

B)  Amálgama de prata.

C)  Resina autopolimerizável.

D)  Cimento de policarboxilato de zinco.

E)  Cimento de óxido de zinco.

Questão 44
Com relação à técnica correta para espatulação do cimento de fosfato de zinco é correto afirmar que

A)  se deve incorporar todo o pó ao líquido de uma só vez.

B)  a placa de vidro deve se encontrar resfriada entre 18º  e 24º  C.

C)  o tempo máximo de espatulação é de 10 segundos.

D)  se deve utilizar a menor superfície da placa possível para espatulação.

E)  se deve utilizar espátula número 7 para espatulação deste cimento.
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Questão 45
Segundo Lobas e col. (2006),  na técnica de revelação de radiografias intra-orais utilizando-se a relação entre o tempo de revelação

e a temperatura em graus Celsius da solução reveladora, por quanto tempo, em minutos, uma radiografia periapical deve ser

revelada quando a temperatura da solução reveladora for de 20º?

A)  1

B)  3

C)  7

D)  9

E)  5

Questão 46
Qual o tempo total para a completa fixação de uma radiografia periapical pela solução fixadora, em minutos?

A)  10

B)  2

C)  5

D)  15

E)  20

Questão 47
No preparo do paciente, antes do atendimento o bochecho por 1 minuto com soluções para bochechos químicos, reduz

consideravelmente o número de microorganismos na cavidade oral, por pelo menos 30 minutos, diminuindo a possibilidade de

infecção cruzada entre pacientes e entre paciente e profissional. Assinale a alternativa que corresponde à solução mais indicada para

este bochecho.

A)  Polvinilpirrolidona.

B)  Hipoclorito de sódio.

C)  Flúor.

D)  Clorexidina.

E)  Glutaraldeído.

Questão 48
Uma das importantes funções do ACD, no auxílio ao cirurgião-dentista, é a aspiração do campo operatório. Assinale a alternativa

correta em relação à técnica de aspiração que deve ser utilizada pelo ACD.

A)  O ACD deve segurar a cânula de aspiração com a mão esquerda.

B)  A cânula deve ser posicionada no palato mole do paciente durante a aspiração da arcada superior.

C)  A cânula deve ser colocada a menos de 5 mm do dente a ser preparado.

D)  A aspiração deve ser feita pelo lado da arcada mais próxima ao ACD.

E)  A cânula deve ser colocada sobre a superfície oclusal dos dentes, no quadrante oposto ao de trabalho.

Questão 49
Com relação ao posicionamento do ACD no auxílio ao cirurgião-dentista destro, é correto afirmar que

A)  o mocho do ACD deve estar ligeiramente mais baixo que o mocho do cirurgião-dentista.

B)  as plantas dos pés do ACD devem permanecer paralelas ao solo sem tocá-lo.

C)  o mocho do ACD deve estar ajustado para que sua perna e coxa formem um ângulo de 90º a 120º.

D)  a perna direita do ACD deve estar paralela ao braço esquerdo da cadeira.

E)  o ACD nunca deve apoiar seus pés no suporte do mocho para não diminuir sua mobilidade.

Questão 50
A utilização de substâncias evidenciadora de placa bacteriana pode auxiliar o ACD na importante tarefa de orientação do paciente

sobre os métodos de higiene oral. Assinale a alternativa que corresponde a uma substância evidenciadora de placa bacteriana.

A)  Eritrosina.

B)  Triclosan.

C)  Flúor.

D)  Xilitol.

E)  Sorbitol.
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Questão 51
O método de higiene oral através da escovação em que as cerdas da escova são posicionadas no sulco gengival, com um ângulo de

45º em relação ao longo eixo do dente, com ativação através de pequenos movimentos vibratórios-circulares, é denominado de

método de

A)  Fones.

B)  Bass.

C)  Pádua Lima.

D)  Charters.

E)  Newmann.

Questão 52
Na obtenção de modelos de estudo, normalmente utilizamos o gesso-pedra, classificado como gesso tipo

A)  III

B)  I

C)  II

D)  IV

E)  V

Questão 53
Assinale a alternativa que corresponde a um músculo da mastigação.

A)  Masseter.

B)  Bucal.

C)  Orbicular da boca.

D)  Risório.

E)  Zigomático maior.

Questão 54
Dentre as opções abaixo, assinale aquela que corresponde a um elemento dentário que possui duas raízes.

A)  Segundo pré-molar inferior.

B)  Primeiro molar superior.

C)  Incisivo central superior.

D)  Canino inferior.

E)  Primeiro pré-molar superior.

Questão 55
Segundo a Portaria Interministerial MS/MJ no. 1.777, de 09 de setembro de 2003 – Plano Nacional d Saúde no Sistema

Penitenciário, o valor do incentivo para a atenção à saúde no sistema penitenciário, em unidades prisionais com o número acima de

100 pessoas presas, será, por equipe de saúde (em R$ por ano) de

A)  5.001,00

B)  10.002,00

C)  40.008,00

D)  20.004,00

E)  80.016,00


