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________________________ 
 

Data e horário da prova: 
Domingo, 20/1/2019, às 14 h. 

 
 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,  

com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 2 (duas) questões discursivas; 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o duas folhas de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da  
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

A sabedoria começa na reflexão. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha 
de respostas da prova objetiva e das folhas de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação 
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento das folhas de texto definitivo 
da prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, as folhas de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e as folhas de texto 

definitivo da prova discursiva. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 Os 3 (três) últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após a entrega do 

material utilizado por eles, tendo seus nomes registrados em documento específico e nele posicionadas suas respectivas assinaturas. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  E  D I S C U R S I V A 
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e nas folhas de texto definitivo da prova 
discursiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e as folhas de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas 

e os textos definitivos da prova discursiva para as folhas de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim:  
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

GRUPO I 
Questões de 1 a 14 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 
Texto 1 para responder às questões de 1 a 3. 
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O Poder Legislativo do estado de Goiás 
 

O Legislativo e a sociedade 
 

Desde a proclamação da República, em 1889, o Poder
Legislativo, entre os poderes constituídos, é o que melhor
reflete os diferentes momentos da política brasileira. Está
presente no dia a dia das pessoas porque é o responsável
pela elaboração e discussão das leis que regem o país, o
estado e o município. 

O Legislativo também é responsável pela apreciação
da maioria dos atos do Poder Executivo. Isso significa que
passam pelos Parlamentos das diferentes esferas quase todas
as iniciativas tomadas pelo presidente da República, pelo
governador do estado ou pelo prefeito municipal, cabendo a
senadores, deputados federais e estaduais, além de
vereadores, a aprovação ou não das questões em discussão. 

O Poder Legislativo é o meio do cidadão, a partir de
seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e
intervir nos assuntos públicos, mas a história mostra que
nem sempre foi assim. 

 
Os conselhos gerais 

 
A primeira Constituição Brasileira, de 1824, instituiu

nas províncias do Império os Conselhos Gerais. Era uma
forma de garantir aos cidadãos o direito de intervir nos
negócios de sua província. Entretanto, segundo os
historiadores, esses Conselhos Gerais não constituíam um
poder autônomo e independente. 

As Assembleias Legislativas Provinciais nasceram na
primeira reforma constitucional brasileira, consubstanciada
na Lei no 12, de agosto de 1832, mais conhecida por Ato
Adicional. Elas funcionaram durante todo o período
conhecido como Primeira República. 

 
Disponível em: <https://portal.al.go.leg.br>. 

Acesso em: 11 nov. 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
No último parágrafo, no fragmento “reforma constitucional 
brasileira, consubstanciada na Lei no 12, de agosto de 1832, 
mais conhecida por Ato Adicional.”, o sentido da palavra 
sublinhada pode ser expresso corretamente por 
 
(A) estudada. 
(B) imaginada. 
(C) arrefecida. 
(D) consolidada. 
(E) proporcionada. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 2 ________________________  
 

Assinale a alternativa em que o vocábulo sublinhado exerce a 
mesma função morfológica que a palavra destacada no trecho 
“o Poder Legislativo, entre os poderes constituídos, é o que 
melhor reflete os diferentes momentos da política brasileira.” 
(linhas de 1 a 3). 
 
(A) “O Poder Legislativo é o meio do cidadão, a partir de 

seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e 
intervir nos assuntos públicos.” (linhas de 14 a 16) 

(B) “Isso significa que passam pelos Parlamentos das 
diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas 
pelo presidente da República.” (linhas de 8 a 10) 

(C) “cabendo a senadores, deputados federais e estaduais, 
além de vereadores, a aprovação ou não das questões 
em discussão.” (linhas de 11 a 13) 

(D) “a partir de seus representantes eleitos pelo voto direto, 
participar e intervir nos assuntos públicos, mas a história 
mostra que nem sempre foi assim.” (linhas de 14 a 17) 

(E) “As Assembleias Legislativas Provinciais nasceram na 
primeira reforma constitucional brasileira, 
consubstanciada na Lei no 12, de agosto de 1832, mais 
conhecida por Ato Adicional.” (linhas de 24 a 27) 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Em “Isso significa que passam pelos Parlamentos das 
diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas pelo 
presidente da República, pelo governador do estado ou pelo 
prefeito municipal, cabendo a senadores, deputados federais 
e estaduais, além de vereadores, a aprovação ou não das 
questões em discussão.”(linhas de 8 a 13), o verbo “passar” 
está flexionado no plural porque 
 
(A) concorda com o núcleo  do sujeito posposto, 

“iniciativas”, que está no plural.  
(B) o pronome demonstrativo “isso” pode concordar com 

singular e plural. 
(C) o respectivo complemento “pelos Parlamentos das 

diferentes esferas” também está no plural. 
(D) “iniciativas” se refere ao “presidente da República”, 

ao “governador do estado” ou ao “prefeito 
municipal”. 

(E) concorda com “senadores, deputados federais e 
estaduais, além de vereadores”. 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões 4 e 5. 
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Um pouco de história 
 

O bicameralismo é a divisão do Poder Legislativo
federal em duas casas. Sua origem moderna remonta à
Inglaterra do século 14 que desenvolveu um Parlamento
dividido em um sistema bicameral: a House of Lords (Casa
dos Lordes) – que representava os interesses da alta
aristocracia – e a House of Commons (Casa dos Comuns),
ligada às demandas das demais classes como os cavaleiros e
a burguesia. Esse modelo foi considerado bastante estável e
eficiente devido ao poder das instituições inglesas. 

Na atualidade, o bicameralismo se estende a 61
países, mas é adotado com um entendimento diferente do
passado. Hoje, as duas Casas legislativas coexistem porque
abrigam dois tipos de representação: uma relativa ao número
da população e outra à representação dos territórios
federados. 
 

O bicameralismo no Brasil 
 

O Brasil possui um sistema bicameral desde a época
do Império. No entanto, é na Constituição Federal de 1988
que está regulamentado o bicameralismo que conhecemos
hoje. O Congresso Nacional é o órgão constitucional que
exerce as funções legislativas no País. Ele se divide em duas
Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, cada
um com suas funções específicas. Os arts. 45 e 46 da CF
dividem as atribuições políticas de cada Casa Legislativa. 

A Câmara dos Deputados tem a função de representar
os interesses da população. Ela é composta atualmente por
513 deputados federais de todos os estados, eleitos pelo
sistema proporcional, com mandato de quatro anos. O
número de parlamentares eleitos em cada estado varia de
acordo com o tamanho da sua população: Roraima, o menos
populoso do Brasil, é um dos estados que tem direito a
eleger oito deputados (o número mínimo permitido pela 
Constituição); já São Paulo, por sua vez, tem a maior
população do país e por isso elege 70 deputados (o número
máximo). 

O Senado Federal tem a competência de representar
as demandas das unidades federativas do Brasil. Para que
nenhum estado se sobreponha ao outro, todos eles elegem
três senadores pelo sistema majoritário, para mandatos de
oito anos, com renovação de 1∕3 e 2∕3 em cada eleição. 
Diante disso, a Casa é composta por 81 senadores e
senadoras. 
 

ORTIZ, Vitor. O bicameralismo brasileiro: análises e perspectivas. São Paulo:
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, 2014. 82 p. (Tese, Doutorado).

Disponível em <https://sigalei.com.br>. Acesso em: 11 nov. 2018, com adaptações.

 

QUESTÃO 4 _______________________  
 
Com relação à tipologia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O primeiro parágrafo corresponde à introdução de um 

texto argumentativo, em que se apresenta um ponto 
de vista acerca do bicameralismo. 

(B) O texto apresenta características de texto 
argumentativo e injuntivo, visto que pretende 
convencer o leitor da importância de haver duas 
Casas no Brasil. 

(C) O primeiro parágrafo corresponde à introdução de um 
texto narrativo, em que se apresenta a história do 
bicameralismo. 

(D) O texto é predominantemente descritivo, uma vez que 
objetiva pormenorizar o funcionamento do Poder 
Legislativo na Inglaterra e no Brasil, respectivamente. 

(E) O texto é predominantemente informativo, já que 
pretende apenas apresentar os fatos que compõem a 
história do bicameralismo no Brasil. 

 

QUESTÃO 5 ________________________  
 
Em “Para que nenhum estado se sobreponha ao outro, todos 
eles elegem três senadores pelo sistema majoritário, para 
mandatos de oito anos, com renovação de 1∕3 e 2∕3 em cada 
eleição.” (linhas de 36 a 39), justifica-se o emprego de 
vírgula obrigatória 
 
(A) em todas as ocorrências porque o período é muito 

longo e precisa de pausas que marquem a entonação 
da leitura. 

(B) pois o período é composto por subordinação, o que 
configura quebras sintáticas e obrigatoriedade no uso 
de vírgulas. 

(C) na primeira ocorrência porque há uma inversão da 
ordem lógica do período, e estilística nos demais 
casos para que haja clareza. 

(D) em todos os casos porque as quatro orações não se 
apresentam em ordem canônica em período composto 
por subordinação. 

(E) no primeiro caso em razão da ordem direta, e 
facultativa nos demais casos de inversão das orações 
subordinadas. 

 
Área livre 
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Texto 3 para responder às questões de 6 a 8. 
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44 

O fio do tempo na tessitura do poder simbólico: passado, 
presente e futuro na efeméride dos 190 anos do 

Parlamento brasileiro 
 

Por Antonio Teixeira de Barros
 

A análise da cerimônia mostra que o cotidiano
legislativo, marcado pelas operações críticas situadas em
contextos bem demarcados de contradição hermenêutica e
de disputas de poder, dá lugar a um momentâneo ritual de
consenso simbólico que aponta para a glorificação e a honra
do parlamento como instituição. As diferentes ordens de
economia da grandeza política são unificadas em um único
esquema de fluência discursiva, portador de um valor
universal, um capital simbólico ecumênico e sacramental.
Todos formam um só corpo político e abdicam algum tempo
das disputas inter e intrapoderes, além dos conflitos e
tensões entre partidos, lideranças, facções etc.  

A necessidade de inimigos, um imperativo na política
(BAILEY, 1998), é suplantada em nome de um interesse
momentaneamente unificado sob os símbolos e rituais de
agregação e cooperação moral. Durante a cerimônia, a
política deixa de ser um jogo de antagonismos no qual se
procura reforçar o prestígio e a honra dos aliados e combater
a reputação dos inimigos. Todos se unem em um campo 
simbólico de aliança perante a opinião pública. A pulsão
narcísica que constrói heróis individuais é substituída pela
pulsão cívica e um engajamento retórico republicano em
defesa do Parlamento, da Política e da Democracia, no plano
mais abstrato e distante dos antagonismos e dos jogos de
competição por poder, reputação, honra, reconhecimento
público e visibilidade. Em vez de demarcação de
identidades partidárias e discursos dialéticos típicos da
política de reputação (BAILEY, 1998), passamos a
presenciar uma estetização do narcisismo institucional que
busca um ordenamento de perspectivas e um consenso que
coloca o simbólico acima do político. A democracia liberal
com sua lógica concorrencial e assimétrica adquire sentido
republicano, por meio dos discursos transformados em
interações-rituais que unificam o corpo político e recriam
sua autoimagem, tecida com discursos de justificação
articulados pela ordem simbólica.  

O ritual ecumênico em termos partidários agrega os
diferentes e une os “inimigos” em um mesmo espírito de
confraternização, um espírito republicano abstrato que
nunca consegue se materializar no plano objetivo dos
campos conflituosos da democracia liberal. Sai de cena a
representação teatral calcada nas metáforas de guerra e
adotam-se metonímias de comunhão, à guisa de uma
eucaristia política.  
 

Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.leg.br/>.
Acesso em: 11 nov. 2018, com adaptações. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
Assinale a alternativa que expressa a ideia contida no trecho 
sublinhado em “Em vez de demarcação de identidades 
partidárias e discursos dialéticos típicos da política de 
reputação (BAILEY, 1998), passamos a presenciar uma 
estetização do narcisismo institucional que busca um 
ordenamento de perspectivas e um consenso que coloca o 
simbólico acima do político.” (linhas de 26 a 31). 

(A) “cotidiano legislativo, marcado pelas operações 
críticas situadas em contextos bem demarcados de 
contradição hermenêutica e de disputas de poder” 
(linhas de 1 a 4) 

(B) “ritual de consenso simbólico que aponta para a 
glorificação e a honra do parlamento como 
instituição” (linhas de 4 a 6) 

(C) “As diferentes ordens de economia da grandeza 
política” (linhas 6 e 7) 

(D) “disputas inter e intrapoderes, além dos conflitos e 
tensões entre partidos, lideranças, facções etc.” 
(linhas 11 e 12) 

(E) “representação teatral calcada nas metáforas de 
guerra” (linha 42) 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Em “Todos se unem em um campo simbólico de aliança 
perante a opinião pública.” (linhas 19 e 20),  
 
(A) a posição mesoclítica do pronome seria obrigatória 

com o verbo no futuro do presente ou no futuro do 
pretérito, independentemente de “Todos”. 

(B) seria facultativo deslocar o pronome “se” para a 
posição enclítica, caso a frase não se iniciasse com 
“Todos”. 

(C) seria obrigatório deslocar o pronome “se” para a 
posição enclítica, caso a frase inicie com outras 
palavras quaisquer. 

(D) a posição proclítica do pronome é obrigatória em 
razão da presença do pronome “Todos”. 

(E) seria facultativo deslocar o pronome “se” para a 
posição enclítica, caso a frase se iniciasse com 
“Jamais”. 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
Em “Sai de cena a representação teatral calcada nas 
metáforas de guerra e adotam-se metonímias de comunhão, à 
guisa de uma eucaristia política.” (linhas de 41 a 44), o 
emprego do singular e do plural, respectivamente, justifica-se 
porque 
 
(A) “metáforas de guerra” e “metonímias de comunhão” 

são complementos verbais e estão no plural. 
(B) o sujeito é indeterminado nos dois casos. No 

primeiro, é um verbo intransitivo e, no segundo, está 
na terceira pessoa do plural sem referência anterior. 

(C) as formas verbais estão empregadas em sentido 
figurado, por isso não seguem as regras da 
modalidade padrão. 

(D) “a representação teatral” é sujeito de “sair” e 
“metonímias de comunhão” é sujeito de  “adotar-se”. 

(E) “a representação teatral” é sujeito de “sair” e 
“metonímias de comunhão” é sujeito paciente de  
“adotar”. 

 
Área livre 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões de 9 a 11 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Internet, intranet e extranet são termos bastante utilizados no 
contexto tecnológico, tanto de organizações quanto de 
residências, para designar tipos de acessos das redes de 
computadores. Acerca da intranet, é correto afirmar que se 
trata de um tipo de rede 
 
(A) restrita a um grupo seleto de pessoas e exclusiva de 

uma organização. 
(B) aberta ao público e exclusiva de um grupo de 

organizações. 
(C) restrita a um grupo seleto de pessoas e exclusiva de 

uma organização e dos respectivos fornecedores e 
parceiros de negócio. 

(D) aberta ao público e exclusiva de uma organização e 
dos respectivos clientes. 

(E) aberta ao público e de acesso irrestrito. 
 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
C:\Downloads 
C:\Downloads\Aulas 
C:\Downloads\Projetos 
C:\Downloads\Projetos\Casa Nova 
 
Com relação à estrutura das pastas e subpastas apresentada, e 
considerando que todas as pastas estão configuradas para 
permitir a escrita e a leitura para todos os usuários, bem 
como guardar arquivos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O arquivo de imagem Casa Nova está dentro da pasta 

Projetos. 
(B) A pasta Downloads só poderá ser apagada se as 

respectivas subpastas forem anteriormente excluídas. 
(C) A exclusão de Projetos excluirá Casa Nova. 
(D) O arquivo Projetos pode ser recortado e colado na 

pasta Aulas. 
(E) Aulas e Projetos são arquivos com a extensão oculta. 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
No Excel 2016, versão em português, configuração padrão, o 
que ocorrerá se um usuário selecionar a célula C2 e, em 
seguida, clicar em Congelar Painéis > Congelar Linha 
Superior? 
 
(A) As pessoas ficam impedidas de realizar alterações 

indesejadas na linha superior. 
(B) A primeira coluna será mantida visível em todas as 

planilhas. 
(C) A linha superior será bloqueada para edição, mas 

deixada visível. 
(D) A planilha é dividida em diferentes painéis, a partir 

da linha superior. 
(E) A linha superior ficará visível enquanto se rola pelo 

resto da planilha. 
 
 
 
 

REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, 
GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E 

ECONÔMICA DE GOIÁS 
Questões de 12 a 14 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Com uma população de quase 7 milhões de habitantes, o 
estado de Goiás é o mais populoso da região Centro-Oeste e, 
como princípio do seu povoamento, consta a chegada de 
bandeirantes e de migrantes que vieram de diversas partes da 
América portuguesa. Alguns traços do povoamento inicial 
desse estado permaneceram e outros se desenvolveram com o 
passar do tempo.  
 
Considerando essas informações no que se refere ao processo 
de ocupação e desenvolvimento do território goiano, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Na primeira metade do século 18, a prospecção 

mineral que havia animado a ocupação das Minas 
Gerais e gerado conflitos entre paulistas e reinóis 
expandiu-se para o Centro-Oeste, promovendo a 
rápida expulsão de índios do território goiano, que foi 
ocupado pelo colonizador português. 

(B) Juntamente com a economia mineradora, a pecuária, 
em escala menor, promoveu a ocupação do território 
goiano, seguindo os grandes rios e as proximidades 
das zonas de mineração. Enquanto, no sudoeste 
goiano, a mineração e a pecuária desenvolveram-se a 
partir de Vila Boa de Goiás, no Norte, esse processo 
seguiu as proximidades das nascentes e do curso alto 
do rio Tocantins. 

(C) Os caminhos que se desenvolveram no território 
goiano surgiram como percursos deixados pelas 
comunidades indígenas. Mais tarde, alargadas para o 
carro de boi, no século 19, e diversificadas com as 
ferrovias que surgiram ao sul, em princípios do 
século 20, a população goiana teve o crescimento 
incrementado pelas migrações dos estados vizinhos. 

(D) A construção da nova capital, Goiânia, na década de 
1930, representou uma nova perspectiva econômica e 
social para o estado de Goiás, contribuindo para o 
incremento das atividades agrícolas, comerciais e 
industriais, bem como avançando positivamente na 
integração de regiões distantes, no norte do estado. 

(E) A construção de Goiânia trouxe uma nova dinâmica 
econômica e social para o estado de Goiás entre os 
anos de 1930 e 1950. Esse impulso foi incrementado 
a partir dos anos de 1960, com a decisão dos 
governos estaduais quanto à abertura de novas 
estradas que ligavam ao norte e ao sul importantes 
rotas para o desenvolvimento da agropecuária, o que 
conduziu a economia goiana à autossuficiência. 
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QUESTÃO 13 ______________________  
 

A respeito da história política de Goiás, assinale a alternativa 
que analisa corretamente os fatos ocorridos durante o período 
do Império e da República no estado. 
 

(A) A queda de Getúlio Vargas, em 1945, representou o 
fim do projeto populista de modernização do Brasil; 
com isso, também em Goiás, a queda de Pedro 
Ludovico Teixeira encerrou esse período. A retomada 
do poder pelas antigas oligarquias locais retomou os 
velhos projetos de desenvolvimento da agropecuária, 
agora renovados pelas ideias de modernização. 

(B) Durante a República Velha (1889-1930), as práticas 
do controle das eleições por meio de fraudes, favores 
pessoais, violência física e vigilância sobre o voto, 
que era aberto, foi uma constante atividade dos 
políticos conservadores no poder, cuja oposição 
encontrava força entre os coronéis, grandes 
proprietários de terras que ostentavam o antigo título 
da Guarda Nacional e se cercavam de jagunços para 
proteger os respectivos domínios. 

(C) A Revolução de 1930, liderada por Vargas, rompeu 
com o poder das oligarquias paulistas e mineiras que 
dominavam a política na República Velha. Nessa 
perspectiva renovadora, Pedro Ludovico Teixeira foi 
nomeado interventor de Goiás com a incumbência de 
afastar as oligarquias locais do poder. O projeto 
modernizador dele culminou na mudança da capital e 
na implementação de um projeto de industrialização 
que resultou na formação de uma nova elite política e 
de uma forte classe trabalhadora em Goiás. 

(D) Diante das incertezas políticas que culminaram no 
processo de independência do Brasil em 1822, a 
capitania de Goiás viveu uma tentativa de deposição 
do governo em 1821 e a sua efetiva derrubada em 
abril de 1822. Esse movimento concorreu com o 
movimento separatista do Norte (Tocantins), entre 
1821 e 1823, cujo desfecho se concluiu com a 
política centralizadora da Constituição de 1824 e a 
manutenção da unidade do território goiano. 

(E) Durante a Ditadura Militar (1964-1985), o estado de 
Goiás teve governadores eleitos indiretamente pela 
Assembleia Legislativa e acompanhou o projeto 
nacional de realização de grandes obras (como o 
estádio Serra Dourada e o Autódromo Internacional), 
o que resultou em uma grande atração de 
trabalhadores da construção civil e concorreu para 
manter o estado afastado da crise econômica que 
incorreu em queda de salários. 

 

QUESTÃO 14 ______________________  
 

O conceito de patrimônio cultural expressa a criatividade 
coletiva de um povo, presente no conhecimento, na arte, na 
religiosidade e em outros aspectos da vida, legados ao longo 
de gerações. A esse respeito, assinale a alternativa correta 
quanto a um dos aspectos do patrimônio histórico, cultural, 
turístico ou religioso de Goiás.  
 

(A) Em dezembro de 2001, a Unesco concedeu à cidade de 
Goiás o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, 
reconhecendo que a respectiva memória, cultura e 
arquitetura constituem características únicas 
representativas do passado colonial, bem como são 
testemunha das experiências coletivas e individuais 
partilhadas por uma mesma cultura. 

(B) Um folclore religioso, com uma clara influência 
portuguesa, é a congada, presente em diversas cidades 
de Goiás, como, por exemplo, em Catalão. Por meio de 
danças e batuques, na congada, celebra-se a Paixão de 
Cristo e organiza-se uma hierarquia de participantes, 
em que se destacam o rei, a rainha, os generais, os 
capitães etc. 

(C) A Festa de Trindade representa uma devoção 
religiosa que remonta ao período da construção de 
Goiânia. A novena que ali se realiza, e culmina no 
primeiro domingo de julho, nasceu da devoção cristã 
em torno de milagres atribuídos a uma imagem 
contida em uma antiga capela abandonada. 

(D) Evocando os torneios medievais que encenaram 
batalhas entre cristãos e mouros, as cavalhadas são 
folguedos representados durante o período natalino, e 
uma das mais famosas é a da cidade de Pirenópolis. 
Ao final dessa representação, cristãos e mouros se 
unem, representando a tolerância entre as religiões. 

(E) Muitos edifícios e monumentos públicos (22 ao 
todo), localizados no centro da cidade de Goiânia, e o 
núcleo pioneiro de Campinas formam o conjunto 
tombado pelo Iphan em 2003, caracterizado 
principalmente pelo estilo arquitetônico neoclássico, 
símbolo da renovação moderna da cultura ocidental 
na primeira metade do século 20. 
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GRUPO II 
Questões de 15 a 50 

 

LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Questões de 15 a 20 

 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
A respeito dos cargos em comissão e das funções de 
confiança, nos termos da Resolução no 1.073/2001, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) Os cargos de provimento em comissão são providos 

mediante ato do presidente, não podendo recair em 
servidor público inativo. 

(B) Os cargos da Assembleia Legislativa do Estado do 
Goiás são de provimento em comissão constituído 
apenas de direção, chefia e assessoramento superior e 
função especial de confiança. 

(C) O servidor de outro Poder ou esfera de governo 
somente poderá ser nomeado, para cargo em comissão 
ou função especial de confiança, após ter sido colocado 
à disposição da Assembleia Legislativa. 

(D) O servidor efetivo, ocupante de cargo em comissão 
ou função especial de confiança, quando em gozo de 
licença, não fará jus à respectiva gratificação. 

(E) O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão e de função especial de confiança, é 
segurado obrigatório do Regime Próprio de 
Previdência Social da Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás, na qualidade de empregado. 

 

QUESTÃO 16 ______________________  
 
A Resolução no 1.073/2001 prevê regras referentes ao concurso 
público, bem como às formas de provimento e de vacância. 
Acerca desse assunto, é correto afirmar que o concurso  
 
(A) apenas de provas e títulos para provimento de cargo 

efetivo será opcionalmente público e terá o prazo de 
validade de até dois anos, prorrogável uma vez por 
igual período, havendo motivos relevantes, a critério 
da Presidência. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma derivada 
de provimento efetivo. 

(B) de provas ou de provas e títulos para provimento de 
cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de 
validade de até dois anos, prorrogável uma vez por 
igual período, havendo motivos relevantes, a critério 
da Presidência. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma originária 
de provimento efetivo. 

(C) apenas de provas para provimento de cargo efetivo será 
opcionalmente público e terá o prazo de validade de dois 
anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo 
motivos relevantes, a critério da Presidência. A prévia 
habilitação em concurso público é requisito para a 
nomeação, forma originária de provimento efetivo. 

(D) de provas ou de provas e títulos para provimento de 
cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de 
validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual 
período, havendo motivos relevantes, a critério da 
Mesa Diretora. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma derivada 
de provimento efetivo. 

(E) de provas ou de provas e títulos para provimento de 
cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de 
validade de até dois anos, prorrogável uma vez por 
igual período, havendo motivos relevantes, a critério 
da Mesa Diretora. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma originária 
de provimento efetivo. 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
Quanto ao processo administrativo disciplinar e à respectiva 
revisão, nos termos da Resolução no 1.073/2001, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A apuração sumária, por meio de sindicância, se 

sujeitará ao rito determinado para o processo 
administrativo disciplinar. 

(B) A determinação de instauração de sindicância ou 
processo disciplinar administrativo é da competência 
do diretor-geral, do presidente ou da Mesa Diretora. 

(C) A sindicância deverá ser realizada por uma comissão 
de três servidores efetivos. 

(D) Se, no curso da apuração sumária, ficar evidenciada 
falta punível com pena superior à de suspensão por 
mais de 30 dias ou multa correspondente, o 
responsável pela apuração determinará a instauração 
de processo administrativo disciplinar. 

(E) Da sindicância poderá resultar apenas o arquivamento 
do processo ou a instauração de processo disciplinar. 

 

QUESTÃO 18 _______________________  
 
Nos termos da Resolução no 1.007/1999, compete à 
Presidência, em matéria administrativa, 
 
(A) a direção e a supervisão das atividades legislativas e 

dos serviços administrativos desenvolvidos pelas 
Unidades Administrativas. 

(B) redigir e dar encaminhamento aos convites oficiais. 
(C) avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na 
Lei Orçamentária Anual. 

(D) interpretar, conclusivamente, em grau de recurso, os 
dispositivos do Regulamento dos serviços 
administrativos da Assembleia Legislativa. 

(E) desenvolver as ações voltadas à preservação da 
imagem institucional da Assembleia Legislativa. 
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QUESTÃO 19 ______________________  
 
Secretariar as reuniões do presidente, elaborando os 
despachos, redigindo os expedientes e os encaminhamentos 
necessários, bem como controlar a confecção e os 
encaminhamentos de certificados e diplomas oficiais com 
assinatura do presidente. 
 
As atribuições descritas são competências da 
 
(A) Secretaria Geral da Presidência. 
(B) Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 
(C) Secretaria de Controle Interno. 
(D) Assessoria Técnico-Jurídica da Presidência. 
(E) Chefia de Gabinete da Presidência. 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 
De acordo com a Resolução no 1.007/1999, assinale a 
alternativa que apresenta a competência da Divisão de 
Planejamento e Governança. 
 
(A) Editar o jornal diário e mensal da Assembleia 

Legislativa e o boletim. 
(B) Desenvolver, articular e implementar políticas e 

diretrizes referentes à inovação da Assembleia. 
(C) Gerenciar os processos organizacionais da 

Assembleia mediante a identificação, o mapeamento, 
a análise, a melhoria, o registro e a publicação dos 
processos de trabalho. 

(D) Estabelecer parcerias com universidades e 
instituições de pesquisa com a finalidade de 
elaboração e desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e inovação. 

(E) Fornecer dados, notícias e imagens para alimentar a 
página da Assembleia Legislativa na rede mundial de 
informações. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
Com relação aos músculos da mastigação, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O músculo masseter é inervado pelo nervo 

massetérico, e o respectivo suprimento vascular se dá 
pela artéria facial. 

(B) A ação do músculo temporal é primariamente a 
retração, apesar de algumas capacidades de elevação 
pelas fibras posteriores. 

(C) O músculo pterigóideo medial atua principalmente 
como um antagonista do músculo masseter durante a 
elevação da mandíbula. 

(D) Todos os músculos da mastigação são inervados pelos 
ramos do nervo mandibular, que é uma divisão do 
nervo trigêmeo. 

(E) O músculo pterigóideo lateral localiza-se na fossa 
temporal. 

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
A articulação temporomandibular (ATM) é a articulação que 
liga a mandíbula ao osso temporal do crânio e é responsável 
pelo movimento de abrir e fechar da boca. No que se refere à 
ATM, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O nervo auriculotemporal, ramo do nervo 

mandibular, é o principal responsável pela inervação 
aferente da ATM. 

(B) O desenvolvimento intrauterino da ATM inicia-se por 
volta da 18a semana de gestação. 

(C) Durante a função mastigatória, as ATM direita e 
esquerda trabalham sem qualquer relação com a 
oclusão dentária. 

(D) Os tecidos que revestem as superfícies articulares são 
do tipo cartilagem hialina. 

(E) Os ligamentos relacionados à ATM são compostos 
por tecido conjuntivo rico em fibras colágenas, sendo 
o ligamento temporomandibular um exemplo de 
ligamento acessório que participa na regulação dos 
movimentos mandibulares. 
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QUESTÃO 23 ______________________  
 

Quanto aos cistos odontogênicos (diagnóstico, características 
clínicas e radiográficas) e às respectivas formas de 
tratamento cirúrgico, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Os cistos que aparecem como pequenas pápulas 
esbranquiçadas, frequentemente múltiplas na mucosa 
de recobrimento dos processos alveolares, são 
denominados cistos de erupção. 

(B) Uma grande desvantagem da marsupialização para o 
tratamento dos cistos é deixar tecido patológico na 
cavidade, sem possibilidade de exame 
histopatológico. 

(C) Uma imagem radiográfica panorâmica de um cisto 
dentígero pode apresentar, como diagnóstico 
diferencial, cisto paradentário, mixoma odontogênico 
e ameloblastoma sólido. 

(D) O cisto periodontal lateral apresenta-se, na maioria 
dos casos, assintomático, sendo mais frequentemente 
encontrado na maxila, geralmente associado a um 
dente sem vitalidade. 

(E) A enucleação é o tratamento de primeira escolha para 
a primeira abordagem de uma lesão suspeita de cisto 
com grandes proporções e totalmente intraósseo. 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 

Determinada paciente de 23 anos de idade, encaminhou-se a 
uma clínica odontológica para tratamento endodôntico do 
dente 26, com diagnóstico de pulpite irreversível sintomática.  
 

Acerca desse caso clínico e com base nos conhecimentos 
correlatos, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O quadro álgico existente decorre da estimulação das 
fibras pulares amielinizadas de 0,3 μm a 1,2 μm de 
diâmetro e se caracteriza por ser excruciante e, 
algumas vezes, difusa. 

(B) A inflamação existente se caracteriza pelo aumento 
dos peptídeos N-formilados quimiotáticos para 
plasmócitos, atraindo-os para o local da agressão. 

(C) O aumento da pressão no estágio tardio da 
inflamação, associado à elevação do fluxo sanguíneo, 
implica aumento da permeabilidade vascular com 
redução da pressão hidrostática tecidual.  

(D) A confirmação precisa do diagnóstico deve ser obtida 
pelo teste térmico a frio em razão de o protocolo da 
Associação Americana de Endodontia não reconhecer 
o teste elétrico como fidedigno. 

(E) O dente assinalado como responsável pelo quadro 
álgico é de difícil controle anestésico, perdendo, 
nesse aspecto, apenas para os molares inferiores. 

 

QUESTÃO 25 ______________________  
 
O cirurgião-dentista, após a instrumentação dos canais, 
preocupado em realizar uma obturação de alta qualidade, 
selecionou um cimento biocerâmico cujas qualidades 
biológicas e mecânicas apresentassem um resultado clínico 
satisfatório. 
 
A respeito dessa situação hipotética, assinale a alternativa 
que indica as propriedades clínicas desse cimento 
biocerâmico. 
 

(A) É resistente à umidade, apresentando apenas 
sensibilidade à contaminação do sangue. 

(B) É dimensionalmente estável e se contrai levemente, o 
que o torna um dos melhores materiais de vedação 
em odontologia. 

(C) É um antibacteriano potente em decorrência do pH 
acima de 12, após a reação de estabilidade.  

(D) É formador de hidroxiapatita em razão do hidróxido 
de cálcio que interage com os fosfatos, liberados 
quando o cimento entra em contato com os tecidos. 

(E) É excelente para perfurações, vedamentos apicais e 
obturação, devendo ser evitado em pulpotomias 
em razão das respectivas características de 
resistência mecânica. 

 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
O domínio da anatomia dentária humana figura como um 
grande desafio ao cirurgião-dentista. Com base no exposto, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O forame apical, na maioria dos dentes, encontra-se 

lateralmente à superfície da raiz, em uma 
distância que pode variar de 3,2 mm a 7,8 mm do 
ápice anatômico.   

(B) O forame apical, dependendo do dente, pode 
coincidir com o ápice anatômico em 83% das vezes.

 

(C) O diâmetro médio do forame apical varia de 0,21 mm 
a 0,39 mm. 

(D) Os forames múltiplos aparecem com maior 
frequência (50%) na raiz palatina dos molares 
superiores. 

(E) A topografia da constrição apical não é constante e, 
quando presente, normalmente se localiza de 2,0 mm 
a 2,5 mm a partir de um ponto de referência virtual 
no centro do forame. 
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QUESTÃO 27 ______________________  
 

A ação mecânica das limas endodônticas, associada à 
irrigação, na limpeza e na conformação do sistema de canais, 
é considerada bastante significativa e uma etapa essencial 
para o êxito no tratamento. Em relação a esse potencial, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) Os instrumentos acionados a motor promovem melhor 
remoção de material obturador que os instrumentos 
acionados manualmente em retratação de canais. 

(B) Limas utilizadas com vértice da ponta truncado, 
quando empregadas no esvaziamento de canais 
atresiados, favorecem o entupimento ou 
extravasamento de resíduos. 

(C) A remoção eficiente dos resíduos orgânicos e 
inorgânicos durante a instrumentação, com auxílio de 
irrigação, ocorre em cerca de 80% dos canais. 

(D) As agulhas mais calibrosas promovem limpeza dos 
sistemas com mais eficiência em razão do maior 
volume de líquido injetado nos canais. 

(E) O ângulo de corte dos instrumentos acionados a 
motor exerce maior influência que a respectiva área 
de escape na limpeza do sistema e remoção de 
resíduos. 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 

Certo paciente de 35 anos de idade foi encaminhado à clínica 
odontológica com queixa de dor e inchaço na região inferior 
direita da face. Após anamnese e exame físico, foi 
identificada uma lesão na região apical do dente 46, com 
presença de bolsa periodontal associada. Na anamnese, o 
paciente relatou ser portador de doença periodontal, 
diagnosticada há três anos, em tratamento, informando 
também que o respectivo dente começou a doer 
espontaneamente há cerca de cinco dias, juntamente com o 
inchaço na região. No exame físico, não foi verificada lesão 
de cárie extensa. O exame radiográfico apresentou imagem 
sugestiva de lesão de cárie coronária com comprometimento 
pulpar e lesão apical. O dente possuía bolsa periodontal em 
duas faces, de cerca de 9 mm.  
 

Nesse caso clínico hipotético, o diagnóstico é lesão 
 

(A) endodôntica primária. 
(B) endodôntica primária com envolvimento periodontal 

secundário.  
(C) periodontal primária. 
(D) periodontal primária com envolvimento endodôntico 

secundário. 
(E) combinada verdadeira. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 
No que tange ao crescimento da maxila, assinale a  
alternativa correta. 
 
(A) O crescimento em comprimento do osso da maxila é 

produzido pela aposição no lado endosteal da cortical 
no interior da tuberosidade. 

(B) Após o nascimento, o crescimento da maxila ocorre 
totalmente pela ossificação intramembranosa. 

(C) Em condições de normalidade, à medida que a maxila 
cresce, ocorre aposição óssea na maior parte da 
respectiva superfície anterior. 

(D) No sentido vertical, tanto o palato duro quanto o 
soalho nasal crescem por meio de aposição, 
respectivamente, para baixo e para cima. 

(E) No sentido vertical, os processos alveolares da região 
posterior direita e esquerda crescem para baixo de 
forma paralela entre si. 

 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
A respeito do desenvolvimento da dentição, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O processo odontogênico dos dentes decíduos 

inicia-se no quinto mês de vida intrauterina. 
(B) O apinhamento intraósseo dos dentes decíduos não é 

comum; por isso, a maioria dos arcos dentários 
decíduos é tipo I de Baume. 

(C) As variações na sequência de errupção dos dentes 
decíduos não definem más oclusões. 

(D) A erupção do primeiro molar permanente inferior é 
para distal, para afastar da coroa do segundo molar 
decíduo. 

(E) No primeiro período transitório, a relação do primeiro 
molar permanente já está definida. 

 

QUESTÃO 31 _______________________  
 

Quanto à análise cefalométrica, assinale a alternativa correta 
 
(A) Os valores da variável ANB descrevem o erro vertical 

da maxila em relação à mandíbula. 
(B) Um valor do ângulo SN.GoMe aumentado 

positivamente implica que o paciente apresenta uma 
face côncava. 

(C) A variável 1.NA descreve a distância anteroposterior 
dos incisivos superiores em relação à linha NA. 

(D) A medida Wits avalia o grau de desarmonia 
maxilomandibular no sentido anteroposterior. 

(E) O ângulo nasolabial reduzido geralmente implica que 
os incisivos superiores estão verticalizados. 
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QUESTÃO 32 ______________________  
 
Em fevereiro de 2015, a International Caries Consensus 
Collaboration (ICCC), um grupo de especialistas em 
cariologia de 12 países, reuniu-se em Leuven, na Bélgica, 
para discutir questões de relevância para pesquisadores de 
cariologia, educadores dentais e a comunidade de 
odontologia clínica. O objetivo foi chegar a um consenso 
quanto às recomendações para o manejo de lesões cariosas e 
à terminologia em torno desse manejo, com base nas 
melhores evidências científicas atuais, por meio de discussão 
e consulta. 
 
Acerca do manejo de lesões cariosas e da respectiva 
terminologia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A remoção da lesão cariada deixando apenas a 

dentina dura em toda a cavidade, com instrumentos 
manuais ou rotatórios, não retira tecido dentário que 
não precisa ser removido (sadio). 

(B) A decisão de realizar a remoção seletiva da dentina 
firme ou da dentina amolecida está relacionada à 
profundidade da cavidade e à possibilidade de 
exposição pulpar. Na remoção seletiva, usam-se os 
mesmos critérios de escavação na avaliação da 
periferia da cavidade e para a área próxima à polpa. 

(C) A periferia da cavidade deve ser circundada por 
esmalte “sadio” para permitir a melhor vedação 
adesiva. A dentina periférica deve ser firme – com 
características de resistência ao escavador manual. 

(D) Para lesões profundas, a remoção da dentina nas 
paredes com contato com a polpa deve ser parcial. O 
objetivo principal é não expor ou irritar a polpa, 
desde que não haja sintomas clínicos de inflamação 
pulpar presente. 

(E) Para lesões menos profundas, a remoção seletiva 
deve ocorrer até a dentina firme na parede pulpar. É 
provável que isso seja necessário para permitir uma 
profundidade adequada para o volume do material 
restaurador. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 
A respeito das etiologias das más oclusões, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A aspirina é uma substância teratogênica que pode 

levar ao desenvolvimento da fissura labial e palatina. 
(B) Anencefalia é um efeito provocado pelo 

citomegalovírus. 
(C) Os hábitos de sucção não nutritiva de um dedo ou 

chupeta geralmente têm efeito significativo em longo 
prazo, mesmo que ocorram apenas no início da 
dentição decídua. 

(D) Em uma visão moderna, segundo Proffit, a deglutição 
com interposição lingual é fator etiológico 
determinante da mordida aberta anterior. 

(E) A maioria das etiologias das más oclusões é 
conhecida e bem-definida. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
Propriedades mecânicas do esmalte e da dentina sob teste 
de compressão 
 

Propriedade Esmalte Dentina 
Resistência à compressão (MPa) 262 234 
Limite elástico (MPa) 235 176 
Deformação no limite elástico 0,007 0,015 
Deformação na fratura 0,009 0,028 
Módulo de elasticidade (GPa) 33,6 11,7 
Módulo de resiliência (MPa) 0,82 1,32 
 

ANUSAVICE, KJ; SHEN C; RAWLS HR. Phillips’ Science of Dental 
Materials. 12. ed. St. Louis: Elsevier Saunders, 2014, com adaptações. 

 
Com relação às propriedades mecânicas do esmalte e da 
dentina, tendo em vista os dados da tabela apresentada, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A resiliência maior da dentina representa uma maior 

elasticidade em comparação ao esmalte. 
(B) O módulo de elasticidade maior do esmalte 

representa uma maior capacidade de absorver energia 
que a da dentina. 

(C) A dentina é mais frágil que o esmalte, já que tanto a 
resistência à compressão quanto o limite elástico são 
menores que os do esmalte. 

(D) Considerando a deformação na fratura e a resistência 
à compressão, é correto estimar que a dentina tem 
maior tenacidade que o esmalte. 

(E) Considerando a diferença entre a resistência à 
compressão e o limite elástico, conclui-se que a 
dentina tem maior ductibilidade. 

 

QUESTÃO 35 _______________________  
 
No que se refere às recomendações para um preparo cavitário 
para resina composta em dente posterior com cavidade 
extensa, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Bisel cavossuperficial. 
(B) Paredes circundantes paralelas ou levemente 

divergentes para a oclusal. 
(C) Ângulo cavossuperficial de 70º a 100º. 
(D) Ângulo axiopulpar arredondado e parede gengival plana. 
(E) Ângulos internos nítidos, porém levemente arredondados. 
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QUESTÃO 36 ______________________  
 
Uma técnica exodôntica pode ser classificada como sendo 
por via alveolar ou por via não alveolar. Com relação às 
extrações por via alveolar, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O movimento inicial de uso do fórceps para extração 

de um dente permanente é a luxação lateral, 
tomando-se cuidado para se iniciar para o lado que 
apresentar tábuas ósseas mais delgadas. 

(B) Para o uso dos extratores, o princípio da cunha 
significa colocar a ponta ativa alojada o máximo 
possível entre a raiz e a parede do alvéolo, tendo a 
parte mais arredondada e lisa colocada em contato 
com o osso, e a outra face da ponta, a mais saliente e 
mais aguda, em contato com a raiz ou o dente a 
ser extraído. 

(C) Para a realização de extrações do dente 44 com coroa 
(primeiro pré-molar inferior direito) e do resto radicular 
do 15 (segundo pré-molar superior direito), estão 
indicados os fórceps de números 150 e 69. 

(D) A odontosecção não pode ser realizada pela técnica 
da extração por via alveolar. 

(E) Quando do uso do fórceps ou alavanca, a fratura do 
dente que está sendo extraído é comum. Quando isso 
ocorre, normalmente o remanescente radicular é 
sepultado, pois o risco de lesão vascular, na tentativa 
da respectiva remoção, é muito alto. 

 

QUESTÃO 37 ______________________  
 
Qual é a situação clínica que tem como sintomas iniciais fadiga, 
cefaleia, ganho de peso, artralgia, constipação e pele seca? 
 
(A) Doença pulmonar obstrutiva crônica 
(B) Hipertireoidismo 
(C) Hipertensão arterial 
(D) Hipotireoidismo 
(E) Insuficiência renal 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
 
No planejamento para acesso cirúrgico a uma área, os 
retalhos cirúrgicos precisam seguir princípios básicos para a 
prevenção de possíveis complicações. No que concerne  
aos princípios básicos de cirurgia a retalho, assinale a  
alternativa correta. 
 
(A) Preferencialmente a base do retalho não deverá 

exceder o dobro do comprimento do retalho. 
(B) Sempre que possível, incisões relaxantes devem se 

localizar dois dentes inteiros antes ou depois da área 
onde deverá ser realizada a remoção de osso. 

(C) O retalho do tipo envelope é indicado para acesso a 
dentes com grandes profundidades de inclusão óssea. 

(D) A deiscência da margem do retalho pode ser 
prevenida por uma sutura tensa, trazendo o retalho 
para realização de fechamento por primeira intenção. 

(E) Quando da necessidade de incisões verticais 
relaxantes, deve-se evitar o desenho de ângulos 
agudos no retalho. 

 
 
 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
Enquanto brincava, uma criança de 8 anos de idade 
escorregou e apresentou um trauma por queda na região 
anterior da maxila, com impacto direto no dente 21, que 
sofreu intrusão dentária. Considerando esse caso hipotético, 
acerca das intrusões dentárias decorrentes de trauma, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) São mais frequentes que as luxações laterais e, quando 

ocorrem, geralmente envolvem os dentes superiores. 
(B) Independentemente do tipo de intrusão, é 

preconizado o reposicionamento imediato do dente 
com esplintagem rígida. 

(C) Se a intrusão dentária for leve, na idade dessa criança, 
um dos planejamentos poderá ser o acompanhamento do 
caso e a espera da re-erupção espontânea. 

(D) É a situação mais grave que um dente pode apresentar, 
porque a saúde da polpa e dos tecidos periodontais está 
em grave risco. 

(E) Em casos graves, o alvéolo dentário apresenta fratura do 
tipo galho verde. 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
As manobras fundamentais em cirurgia podem ser divididas 
em quatro etapas, que são a diérese, a exérese, a hemostasia e 
a síntese. Fazem parte das manobras de exérese e hemostasia, 
respectivamente, o (a) 
 
(A) descolamento mucoperiosteal para acesso cirúrgico e 

a utilização de fios de sutura absorvíveis. 
(B) uso de cera para osso e compressas locais com gaze. 
(C) biópsia incisional de uma lesão e a regularização de 

espículas ósseas com o uso do alveolótomo. 
(D) utilização do eletrocautério e a irrigação local com 

soro fisiológico gelado. 
(E) regularização óssea com a lima para osso e o uso do 

polímero de celulose oxidada no local da ferida. 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
No que concerne aos selantes de fóssulas e fissuras, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) A respectiva efetividade independe da retenção na 

região aplicada. 
(B) São efetivos na paralisação de lesões de cárie ativas 

não cavitadas em esmalte e em lesões cavitadas em 
dentina (localizadas na metade externa), desde que 
permaneçam intactos. 

(C) São contraindicados em dentes parcialmente 
irrompidos. 

(D) Selantes apresentam relação de custo-efetividade 
igual às demais medidas de prevenção de cárie 
dentária na região de fóssulas e fissuras. 

(E) A retenção dos selantes ionoméricos é equiparada à 
dos selantes resinosos, porém, a respectiva 
efetividade é maior em função da capacidade de 
liberar e reincorporar flúor. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Com relação ao planejamento, ao diagnóstico e à realização 
de cirurgia para remoção dos dentes inclusos, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Estatisticamente os dentes caninos superiores são 

mais comumente inclusos, depois dos terceiros 
molares maxilares e mandibulares. 

(B) Em uma incisão do tipo envelope para a remoção de 
um terceiro molar inferior incluso, o desenho do 
retalho na porção distal ao segundo molar inferior 
deve ser em direção à linha oblíqua externa, para não 
lesar o nervo bucal. 

(C) A proximidade do dente incluso ao dente adjacente 
não pode ser agente causal de lesão de cárie e doença 
periodontal. 

(D) De acordo com a classificação de Pell e Gregory 
(1933), as inclusões ou impacções de terceiros 
molares inferiores do tipo classe C ocorrem quando o 
dente está completamente imerso no osso do ramo 
mandibular 

(E) Segundo Hupp et al. (2009), a angulação do terceiro 
molar maxilar impactado é um dos fatores que 
determinam a dificuldade na extração desses dentes. 
A angulação distoangular para esses dentes é 
considerada, por esses autores, como a de maior grau 
de dificuldade. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
Em caso de exposição pulpar durante a remoção de tecido 
cariado em um molar decíduo de uma criança de 6 anos de 
idade, que apresentou queixa de dor provocada por alimentos 
doces e líquidos gelados, o tratamento imediato mais 
adequado deve ser 
 
(A) capeamento pulpar direto. 
(B) pulpectomia. 
(C) pulpotomia. 
(D) escavação gradativa. 
(E) capeamento pulpar indireto. 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
A respeito do processo de erupção dentária em crianças, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Alterações da cronologia eruptiva estão mais 

relacionadas às maloclusões que às alterações da 
sequência eruptiva. 

(B) Dentes natais e neonatais podem ou não ser 
supranumerários e devem ser extraídos tão logo 
sejam identificados, para minimizar riscos durante a 
amamentação. 

(C) Enquanto a cronologia de erupção se mantém, a 
sequência de erupção geralmente é variável. 

(D) A fase pré-eruptiva inicia-se logo após a rizogênese, 
responsável pela movimentação do dente em direção 
à oclusal. 

(E) O surgimento do dente na cavidade bucal é a 
referência para as tabelas de cronologia eruptiva, 
entretanto, representa apenas uma etapa da fase 
eruptiva. 
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QUESTÃO 45 ______________________  
 
Atualmente, o tratamento de lesões de cárie em dentes 
decíduos e permanentes tem seguido princípios de mínima 
intervenção, com o objetivo de preservar as estruturas 
dentárias e propiciar melhor adaptação comportamental  
do paciente. Em relação a esse assunto, assinale a  
alternativa correta. 
 
(A) O tratamento restaurador atraumático (TRA) pode ser 

empregado para a restauração de lesões ativas 
profundas em dentina, a fim de evitar a exposição 
pulpar, desde que o diagnóstico de pulpite irreversível 
ou necrose pulpar seja afastado. 

(B) A preservação da distância mesiodistal de molares 
decíduos durante procedimentos restauradores é 
importante, embora não seja essencial para o 
desenvolvimento normal da oclusão. 

(C) A escavação gradativa é uma técnica de mínima 
intervenção para lesões cariosas profundas de 
dentina, que pode ser utilizada em dentes decíduos e 
dentes permanentes jovens e que deve ser realizada 
em sessão única, por meio da remoção da 
dentina infectada. 

(D) O capeamento pulpar indireto é uma técnica indicada 
em caso de pacientes que não apresentam adequação 
comportamental para se submeterem a procedimentos 
mais complexos e quando há dúvida na determinação 
do diagnóstico pulpar. 

(E) No caso de detecção radiográfica de lesão 
interproximal localizada em dentina superficial em 
dente decíduo, o afastamento do dente é 
desnecessário para a verificação da presença 
de cavidade, podendo a decisão restauradora 
ser postergada. 

 

QUESTÃO 46 ______________________  
 
Considerando hipoteticamente uma luxação extrusiva com 
deslocamento visível do dente 51 em uma criança de 3 anos 
de idade, atendida seis horas após o traumatismo, assinale a 
alternativa correta que indica o tratamento de escolha 
imediato nesse caso. 
 
(A) Reposicionamento do dente e contenção dentária. 
(B) Reposicionamento do dente e pulpectomia. 
(C) Exodontia. 
(D) Nenhum tratamento; apenas proservação clínica e 

radiográfica. 
(E) Desgaste da superfície incisal. 

 

QUESTÃO 47 ______________________  
 
Com base no Relatório de Consenso do Grupo de Trabalho 2 
(2017) a respeito da nova Classificação de Doenças e 
Condições Periodontais e Perimplantares, publicado em 2018 
no Journal of Clinical Periodontology, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) As doenças periodontais necrosantes, cujo fenótipo 

clínico característico inclui características típicas 
(necrose, sangramento e dor na papila) e que estão 
associadas a comprometimento da resposta imune do 
hospedeiro, deixam de ser uma categoria distinta de 
periodontite. 

(B) Os abscessos periodontais são definidos como lesões 
agudas caracterizadas por acúmulo localizado de pus 
na parede gengival da bolsa/sulco periodontal, de 
rápida destruição tecidual, e estão associadas ao risco 
de disseminação sistêmica. 

(C) As lesões endodônticas-periodontais, definidas por 
uma comunicação patológica entre os tecidos pulpar 
e periodontal de determinado dente, ocorrem de 
forma aguda ou crônica, porém não devem ser 
classificadas de acordo com sinais e sintomas que 
têm impacto direto sobre o respectivo prognóstico
e tratamento. 

(D) São muitas as evidências de que as periodontites 
agressiva e crônica são doenças diferentes, bem como 
há evidências de múltiplos fatores e interações que 
influenciam os resultados clínicos da doença 
(fenótipos) quanto ao aspecto individual. Isso parece 
ser verdade tanto para fenótipos agressivos 
quanto crônicos. 

(E) Não houve mudanças na classificação das doenças 
periodontais desde o esquema proposto por Armitage 
GC, em 1999. 
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QUESTÃO 48 ______________________  
 
A associação entre doenças periodontais e diabetes tem sido 
estudada nas últimas décadas e, hoje, há evidências 
científicas suficientes para sustentar a existência de uma 
relação de mão dupla entre elas. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A saliva é um fator importante para a saúde bucal, 

porém, no paciente diabético, parece que não é a 
mudança de fluxo salivar que impacta negativamente 
o estado bucal do indivíduo. 

(B) No paciente diabético, há insuficiência vascular 
periférica que reduz a suscetibilidade às infecções. 

(C) A doença periodontal contribui para a hiperglicemia, 
mas não induz a um estado crônico de resistência à 
insulina. 

(D) A hiperglicemia pode causar dano tecidual sem 
apresentar sintomas clínicos por muitos anos antes do 
diagnóstico.  

(E) O diabetes pode favorecer a instalação e a gravidade 
da infecção periodontal, mas não a progressão desta. 

 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
Quanto ao diagnóstico das doenças periodontais, é correto 
afirmar que a perda de inserção clínica se trata 
 
(A) do resultado da soma das medidas de profundidade de 

sondagem e recessão gengival. 
(B) da distância entre a junção cemento-esmalte (junção 

amelocementária) e a margem gengival. 
(C) da quantidade de raiz exposta ao meio bucal, causada 

por perda óssea.  
(D) da profundidade de sulco/bolsa com presença de 

sangramento à sondagem. 
(E) de critério clínico pouco referido em literatura para o 

diagnóstico das alterações periodontais. 
 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
No que se refere à prevalência das alterações periodontais, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A doença periodontal é transmissível e, por isso, 

apresenta alta prevalência mundial. 
(B) A doença periodontal não compartilha fatores de 

risco com doenças sistêmicas; dessa forma, o 
diagnóstico desta é de rotina clínica do 
cirurgião–dentista, não especialista. 

(C) Gengivite e periodontite são condições reversíveis, se 
o biofilme for desorganizado. 

(D) Dentro das unidades de terapia intensiva, a doença 
periodontal não é considerada a de maior prevalência 
encontrada na cavidade bucal em pacientes críticos. 

(E) Em termos epidemiológicos, a periodontite grave foi 
encontrada como a sexta condição de saúde mais 
prevalente do mundo. 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 
Orientações para a elaboração dos textos da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 2 (duas) questões discursivas. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 As folhas de texto definitivo da prova discursiva não poderão ser assinadas, rubricadas e nem conter, em outro local que não 

o apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição de texto definitivo, acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 As folhas de texto definitivo são os únicos documentos válidos para a avaliação da prova discursiva. 
 O candidato receberá 2 (duas) folhas de texto definitivo da prova discursiva, sendo uma para cada questão. As folhas de texto 

definitivo indicarão a qual questão pertencem: Questão 1 ou Questão 2. O candidato deverá observar atentamente a 
correspondência entre questão e folha de texto definitivo, sob pena de ter a sua questão avaliada negativamente. 

 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da  
prova discursiva. 

 A resposta de cada questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 25 (trinta) linhas. 
 

Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  -  1  

 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 

Mãe leva criança de 5 anos de idade ao consultório odontológico informando que apareceram alguns buracos nos dentes da 
filha depois que ela começou a frequentar a escola, que é em tempo integral. 
Ao exame clínico, pôde-se constatar: 
 
 consumo controlado de açúcar em casa; 
 almoço fornecido pela escola, mas lanches (da manhã e da tarde) por conta dos responsáveis; 
 consumo de água mineral, tanto em casa quanto na escola; 
 escovação dos dentes sem supervisão dos pais duas vezes ao dia – ao acordar e depois do jantar; 
 dentição mista com a presença dos oito incisivos e dos quatro primeiros molares permanentes; 
 lesões de manchas brancas opacas e rugosas na cervical de praticamente todos os dentes; 
 pequenas cavidades nas oclusais do 75 e do 85 (queixa principal); e 
 presença de desmineralização interproximal em esmalte (observada por raios X) entre os incisivos superiores e os molares 

decíduos. 
 
Considerando o caso clínico apresentado, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo indicando o tratamento da doença cárie 
recomendado para a paciente. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 

a) fatores de risco e classificação de risco do caso; 
b) abordagem individual (a ser realizada pelo paciente e (ou) pais); e 
c) abordagem profissional (a ser realizada pelo cirurgião-dentista). 

 
Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  -  2  

 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 

Na conclusão de uma revisão sistemática de literatura com meta-análise publicada recentemente, que tinha por objetivo 
determinar a dose e a duração ideais da amoxicilina associada ao metronidazol como adjuvante do tratamento não cirúrgico da 
periodontite, os autores afirmaram: 

“Com base nos resultados de 15 estudos que incluíram um número relativamente pequeno de participantes, ciclos de 
antibióticos mais longos (14 dias) parecem não fornecer nenhum benefício adicional em relação aos níveis clínicos de inserção e à 
profundidade da bolsa periodontal aos três meses. Também não há diferença clinicamente significativa entre os grupos de dose 
mais baixa e mais alta em relação aos níveis de inserção clínica e redução da profundidade da bolsa periodontal. 

Sem evidências convincentes que sugiram que qualquer regime tenha um desempenho superior, a decisão sobre a dose e a 
duração mais apropriadas deve, portanto, ser feita com base nos princípios do uso responsável de antibióticos. Como regra geral, 
a dose mais alta para o menor período de tempo tem sido sugerida como um método para reduzir o risco de resistência a 
antibióticos e, portanto, um argumento poderia ser feito para usar combinações de 500 mg / 400 mg ou 500 mg / 500 mg de 
amoxicilina e metronidazol, respectivamente, administrados por sete dias. Os clínicos também devem ponderar os riscos de 
eventos adversos e o não cumprimento dos benefícios potenciais dos antimicrobianos sistêmicos em seu processo de tomada de 
decisão, com uma consideração cuidadosa dos padrões de resistência a antibióticos em sua área local”. 

 
(Traduzido de: MCGOWAN K; MCGOWAN T; IVANOVSKI S. Optimal dose and duration of amoxicillin-plus-metronidazole as an adjunct to non-surgical 

periodontal therapy: A systematic review and meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. J Clin Periodontol. 2018; 45: 56–67.) 

 
Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo com o 
tema “O uso de antibioticoterapia sistêmica em periodontia”. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 
 

a) indicações para o uso de antibioticoterapia sistêmica em periodontia; 
b) razões para o uso da associação amoxicilina com metronidazol em comparação a outros antibióticos, sozinhos ou 

associados; e 
c) cronologia do uso da antibioticoterapia sistêmica no plano de tratamento periodontal. 
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