
Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, A FRASE

DO POETA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“As dificuldades são o aço estrutural que entra na construção do caráter.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO:

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 5 horas.

ESTE CADERNO CONTÉM 100 (CEM) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Perito Oficial Odonto-Legista – Odontologia
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC

Grupos Matérias
Nº de

questões

Peso de
cada

questão

Grupo I
Conhecimentos

Básicos
(25 questões)

Língua Portuguesa 10

02

Noções de Direito 04

Noções de Gestão Pública e Legislação Básica 03

Noções de Informática 04

Raciocínio Lógico 04

Grupo II
Conhecimentos

Gerais
(10 questões)

Ética e Filosofia 02

01História e Geografia de Mato Grosso 03

Atualidades 05

Grupo III
Conhecimentos

Específicos
(65 questões)

Odontologia-Legal 03

PROVA

S24 01
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LÍNGUA PORTUGUESA

GRUPO I
CONHECIMENTOS BÁSICOS

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

O Brasil, em trinta anos, avançou muitíssimo
em matéria democrática. Antes, nosso recorde de
liberdade democrática eram as duas décadas
incompletas entre o fim da ditadura Vargas e o
começo do regime militar. De 1982 para cá, mudou
bastante coisa. O partido comunista foi legalizado –
ele tinha sido proibido ao longo de quase toda a sua
história. A inflação, que fazia troça da Política, foi
controlada. As políticas sociais, que eram
sacrificadas em nome da luta contra a inflação,
vieram para ficar. A sociedade brasileira, até 2005,
era uma pirâmide, na qual as classes A/B tinham
menos gente que a C, que era menor que as D/E. Em
2010, era já um losango, no qual a classe C supera
tanto as mais ricas quanto as mais pobres. Cinquenta
milhões de pessoas subiram da pobreza para a
classe média. Hoje, ninguém concorre ao poder com
chances se não tiver um projeto de maior inclusão
social. Em três décadas, fomos da ditadura, com má
distribuição de renda, para uma democracia que
parece consolidada. […]

O auge da vida democrática é o momento do
voto. A democracia, regime em que a maioria escolhe
os governantes, é também o regime da igualdade, em
que todos têm o mesmo valor, sejam ricos ou pobres,
integrados ou excluídos. Por isso, tenho sustentado
que ela é o regime mais ético que existe. Melhor
dizendo, é o único regime que hoje podemos
considerar ético. As formas de governo que a teoria
antigamente chamava de monarquia ou aristocracia,
considerando-as legítimas, atualmente apenas
podem ser chamadas de ditaduras. Uma ditadura, em
nossos dias, é ilegítima. Só a democracia é legítima.

Mas surge um problema sério. Na Ética,
operamos com o certo e o errado, o bem e o mal. Não
existe uma tabela única do certo e errado “em si”, ou
“para Deus”, ou para a humanidade inteira.
Divergências ocorrem. Mas, sejam quais forem,
concordamos quanto a muitos valores. “Não
matarás” é um deles, mesmo que discutamos como
defini-lo: esse preceito proíbe a legítima defesa?
Inclui a falta de solidariedade com o faminto? Em que
pesem essas diferenças, quando falamos em Ética,
atribuímos valores, positivos e negativos, às
condutas.

Dá para fazer o mesmo na Política? Faz parte
da essência democrática o direito à divergência. Mas
aplicar o critério do certo e errado à Política pode nos
levar a só tolerar um lado, condenando o outro como
errado, desonesto, imoral. Isso significa abolir a

Questão 01

Questão 02

Para persuadir o leitor a concluir como ele, vale-se o
autor de todas as estratégias argumentativas a
seguir, EXCETO:

A) explorar exemplos extraídos de nossa história
política.

B recorrer a dados estatísticos.
C usar a 1ª pessoa do plural, para alinhar-se com o

leitor.
D manter a consistência do raciocínio.
E ilustrar ponto de vista com passagem de texto

literário.

)

)

)

)

O autor inicia refutação de argumento voltado para
conclusão contrária àquela a que pretende chegar
dizendo que:

A) “[...] De 1982 para cá, mudou bastante coisa. [...]”
(parágrafo 1)

B) “[...] Por isso, tenho sustentado que ela é o regime
mais ético que existe. [...]” (parágrafo 2)

C) “[...] Melhor dizendo, é o único regime que hoje
podemos considerar ético. [...]” (parágrafo 2)

D) “[...] Mas, sejam quais forem, concordamos
quanto a muitos valores. [...]” (parágrafo 3)

E) “[...] Faz parte da essência democrática o direito à
divergência. [...]” (parágrafo 4)

discordância. Quem pensa assim, se chegar ao
poder, é um perigo – porque terá o DNA do ditador. O
mínimo, numa democracia, é ter os dois lados
opostos, divergentes, mas respeitados. Porém, se eu
aplicar o modelo da Ética à Política, entenderei que
um lado é o bem, e o outro, o mal; e, portanto, tentarei
impedir “o mal” até mesmo de concorrer. Assim foi a
perseguição ao comunismo, no Brasil, mesmo
quando não tínhamos uma ditadura escancarada.
Assim foi a perseguição aos partidos liberais nos
regimes comunistas.

Há saída? O mais óbvio é: a Ética é um
pré-requisito. Queremos, de todos os candidatos, que
sejam honestos. Que não sejam antiéticos. E, entre
os postulantes decentes, optaremos por critérios
políticos. […]
(RIBEIRO, Renato Janine. : nº 74, setembro de
2012, p. 82.)

Rev. Filosofia
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Altera-se o sentido fundamental de: “O partido
comunista foi legalizado – ele tinha sido proibido ao
longo de quase toda a sua história.” (parágrafo 1) com
a seguinte redação:

A) Legalizou-se o partido comunista – ele tinha sido
proibido ao longo de quase toda a sua história.

B O partido comunista foi legalizado – ele fora
proibido ao longo de quase toda a sua história.

C Proibido ao longo de quase toda a sua história, o
partido comunista foi legalizado.

D O partido comunista, que foi legalizado, tinha sido
proibido ao longo de quase toda a sua história.

E Legalizaram o partido comunista – ele tinha sido
proibido ao longo de quase toda a sua história.

)

)

)

)

Questão 06

Há evidente equívoco na identificação do segmento
de texto a que se refere o pronome em destaque na
seguinte alternativa:

A) “[...] ao longo de quase toda a SUA história.”
(parágrafo 1) / o partido comunista

B) “[...] regime em QUE a maioria escolhe os
governantes [...]” (parágrafo 2) / regime

C) “[...] considerando-AS legítimas [...]” (parágrafo 2)
/ monarquia ou aristocracia

D) “‘Não matarás’ é um DELES [...]” (parágrafo 3) /
muitos valores

E) “[...] ESSE preceito proíbe a legítima defesa? [...]”
(parágrafo 3) / “Não matarás”

Questão 03

Os prefixos em destaque, usados na formação das
palavras de cada um dos pares a seguir, possuem
idêntico valor significativo, EXCETO os que formam
as palavras do seguinte par:

A) INclusão (parágrafo 1) / INTRAmuscular.
B) Ilegítima (parágrafo 2) / DESonesto.
C) DIvergentes (parágrafo 4) / ULTRAliberais.
D) PRÉ-requisito (parágrafo 5) /ANTEvisão.
E) ANTIéticos (parágrafo 5) / CONTRAproducentes.

Na reescrita de: “A democracia, regime em que a
maioria escolhe os governantes, é também o regime
da igualdade, em que todos têm o mesmo valor,
sejam  ricos  ou  pobres,  integrados  ou  excluídos.”
(parágrafo 2), infringirá norma do padrão culto da
língua aquele que:

A) substituir por travessões as vírgulas que isolam o
aposto de “democracia”.

B) apagar a preposição “em” empregada diante do
primeiro pronome relativo.

C usar o verbo “escolher” na 3ª pessoa do plural,
após reescrever “a maioria” como “a maioria dos
indivíduos”.

D preferir dois-pontos à vírgula após “igualdade”,
apagando a preposição e o relativo que se
seguem.

E proceder à elipse de “sejam”, antes de “ricos ou
pobres”.

)

)

)

Questão 07

Questão 08

Preserva-se o sentido de: “Em que pesem essas
diferenças, quando falamos em Ética, atribuímos
valores, positivos e negativos, às condutas.”
(parágrafo 3), com a substituição de EM QUE
PESEM por:

A) Adespeito de
B) Apartir de
C) À vista de
D) À luz de
E) Acerca de

Em: “[...] mesmo quando não tínhamos uma ditadura
escancarada.” (parágrafo 4), a palavra MESMO está
empregada com sentido idêntico ao que expressa
em:

A) Revimos toda a matéria, mesmo a já sabida.
B Mesmo doente e febril, foi trabalhar.
C Após tanta luta, estava mesmo muito cansado.
D Era forte, mas ele mesmo não sabia o que fazer.
E São muito diferentes, mas têm o mesmo gosto.

)

)

)

)

Questão 04

Questão 05
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Questão 10

Mantém-se o acento grave, indicativo da crase, no A
observado em: “Faz parte da essência democrática o
direito À divergência.” (parágrafo 4) com a
substituição de “À DIVERGÊNCIA” por:

A) a divergências.
B as divergências de opinião.
C a uma boa e saudável divergência.
D a toda e qualquer divergências.
E a isto, divergências de opinião.

)

)

)

)

Na tentativa de substituição (com adaptações, se
necessárias) da forma verbal destacada em: “[...]
mesmo que DISCUTAMOS como defini-lo [...]”
(parágrafo 3), comete-se ERRO de flexão ao
empregar:

A) discordemos.
B questionemos.
C polemizemos.
D debatamos.
E discrepamos.

)

)

)

)

Questão 09 Questão 12

A avocação e a delegação de competência
administrativa são manifestações associadas ao
exercício do seguinte poder da Administração
Pública:

A) poder de polícia.
B) poder regulamentar.
C) poder normativo.
D) poder hierárquico.
E) poder disciplinar.

Questão 11

A respeito do princípio da autotutela, que se refere ao
controle que a Administração Pública exerce sobre
seus atos, é correto afirmar que:

A) não se admite a revogação de atos
administrativos já publicados, apenas sua
anulação.

B) a Administração Pública pode revogar seus atos
por motivo de conveniência ou oportunidade, e
deve revogá-los por vício de legalidade.

C) a Administração Pública deve revogar os seus
atos por motivo de conveniência ou oportunidade,
e pode anulá-los por vício de legalidade.

D) a Administração Pública pode revogar seus atos
por motivo de conveniência ou oportunidade, mas
só o Poder Judiciário pode anulá-los por vício de
legalidade.

E) os atos de anulação e de revogação de atos
administrativos pela própria Administração
Pública são ambos discricionários.

Assinale a alternativa da qual constam apenas
entidades da administração indireta com
personalidade jurídica de direito público.

A) autarquias, empresas públicas e fundações
públicas.

B) agências reguladoras, associações públicas e
sociedades de economia mista.

C) empresas públicas, fundações públicas, e
sociedades de economia mista.

D) associações públicas, empresas públicas, e
fundações públicas.

E) autarquias, fundações públicas e agências
reguladoras.

Questão 13

No que diz respeito ao Direito Penal brasileiro,
assinale a alternativa correta.

A) A responsabilidade penal será, em regra, objetiva,
salvo os casos expressos em lei como de
responsabilidade penal subjetiva.

B) Todos os crimes serão punidos na forma dolosa
ou culposa, salvo os casos de preterdolo, assim
expressamente previstos em lei.

C) Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode
ser punido por fato previsto como crime, senão
quando o pratica dolosamente.

D) É i n i m p u t á v e l a q u e l e q u e a l e g a r
desconhecimento da lei penal, em virtude do
chamado erro de tipo.

E) Se o fato previsto como crime é cometido em
estrita obediência a ordem manifestamente ilegal,
de superior hierárquico, só é punível o autor da
coação ou da ordem.

Questão 14

NOÇÕES DE DIREITO
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Em um documento criado no Microsoft Office Word,
tem-se as seguintes informações, extraídas do site
da Politec MT.

No texto acima, a imagem representa a marcação
de:

A) parágrafo.
B) numeração de linha.
C) nível de recuo da linha.
D) texto protegido.
E) quebra de página.

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 17

Assinale a alternativa correta de acordo com a
Lei Complementar nº 80 de 2000.

A) É vedado ao servidor em estágio probatório
exercer cargos de provimento em comissão.

B) Criatividade, iniciativa e cooperação são critérios
legais para a avaliação do desempenho.

C) A avaliação de desempenho dos servidores
públicos civis será trimestral.

D) É permitida a cessão de servidor em estágio
probatório para outro órgão ou Poder, desde que
por tempo determinado.

E) O servidor será avaliado por comissão tripartite,
vedada a participação de seu chefe imediato.

Considera-se inovação da denominada “Nova
Gestão Pública”:

A) a centralização das decisões nos órgãos
político- administrativos.

B) o estrito controle de procedimentos.
C) a padronização de decisões.
D) a alta especialização dos servidores em carreiras.
E) o uso de contratos de gestão.

Suponha que você receba uma mensagem eletrônica
contendo o arquivo receita.xls. O aplicativo padrão a
ser utilizado para abrir esse arquivo é:

A) XP
B) Excel
C) Word
D) Access
E) XLinks

Questão 15 Questão 18

Questão 19

Sobre os critérios de avaliação de programas e
projetos na Administração Pública, assinale a
alternativa correta.

A) A eficácia procura avaliar o grau em que os
benefícios de um programa estão sendo
distribuídos de maneira justa e compatível com as
necessidades do usuário.

B) A eficiência é a medida do grau em que o
programa atinge os seus objetivos e metas.

C) A eficiência mede a capacidade de continuidade
dos efeitos benéficos alcançados através do
programa social, após o seu término.

D) A efetividade indica se o projeto tem efeitos
(positivos) no ambiente externo em que interveio,
em termos técnicos, econômicos, socioculturais,
institucionais e ambientais.

E) A eficácia é termo originado nas ciências
econômicas que significa a menor relação
custo/benefício possível para o alcance dos
objetivos estabelecidos no programa.

Questão 16

NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA E LEGISLAÇÃO BÁSICA

Considerando a configuração padrão de um
aplicativo de correio eletrônico, após o envio com
êxito de uma mensagem, esta será salva:

A) na Caixa de Entrada.
B) na pasta Rascunhos.
C) na Caixa de Saída.
D) em Itens Enviados.
E) em Itens Excluídos.

Questão 20
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Questão 21

Observe a imagem parcial do Windows Explorer. Em
seguida, assinale a alternativa que contém a
afirmação INCORRETA.

A) Projetos é o nome de uma pasta.

B) A imagem representa um arquivo criado
no Microsoft Office Excel.

C) Ao clicar na tecla ENTER, o arquivo selecionado
será aberto no aplicativo que a ele estiver
associado.

D) Ao clicar simultaneamente nas teclas CTRL e A,
todos os itens da lista ficarão selecionados.

E) O Windows não permite excluir pastas que
contenham arquivos.

Questão 22

Questão 23

Um candidato de um concurso público fará uma prova
contendo quatro questões, cada uma contendo cinco
alternativas, sendo uma alternativa correta e quatro
alternativas erradas. Calcule a probabilidade de esse
candidato acertar exatamente três dessas quatro
questões.

A) 6,25%
B) 25%
C) 37,5%
D) 12,5%
E) 18,75%

O caderno de questões de determinada prova de um
concurso público terá a seguinte composição: dez
questões, sendo três de língua portuguesa, três de
matemática e quatro de informática, dispostas nessa
ordem. Se a banca organizadora da prova dispõe de
um banco de questões inéditas contendo 15 de língua
portuguesa, 10 de matemática e 4 de informática,
determine de quantas maneiras distintas essa banca
organizadora poderá montar a prova, se considerar
que a ordem das questões em cada disciplina não
importa.

A) 27.300
B) 655.200
C) 109.200
D) 54.600
E) 163.800

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 24

Sabendo que 25 candidatos concorrem as três vagas
de analista em um concurso e, considerando que
todos eles serão aprovados, determine de quantas
formas distintas essas três vagas poderão ser
preenchidas.

A) 13.800
B) 2.300
C) 1.270
D) 10.050
E) 3.400

Questão 25

Considerando verdadeira a proposição “todo
churrasco é gostoso”, assinale a alternativa
verdadeira.

A) A proposição “algum churrasco é gostoso” é
necessariamente verdadeira.

B) A proposição “nenhum churrasco é gostoso” é
necessariamente verdadeira.

C) A proposição “algum churrasco é gostoso” é
verdadeira ou falsa.

D) A proposição “algum churrasco não é gostoso” é
necessariamente verdadeira.

E) A proposição “algum churrasco não é gostoso” é
verdadeira ou falsa.
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A ética aplicada é um ramo contemporâneo da
Filosofia que discute os efeitos negativos da ciência e
das tecnologias sobre a vida das pessoas. NÃO é,
filosoficamente, visto como problema ético:

A) o uso militar dos conhecimentos genéticos, como
a produção de armas biológicas.

B) a produção de alimentos transgênicos, muito mais
resistentes a pragas e outros problemas
ambientais, em substituição a alimentos naturais.

C) a chamada “sondagem genética”, por meio da
qual se pretende detectar, por exemplo, pessoas
que teriam genes predispostos a certas doenças e
a práticas criminosas.

D) a biologia molecular que, descobrindo a origem da
vida, abalou as concepções religiosas e a moral
tradicional.

E) a modificação das células reprodutoras, a fim de
alcançar o ideal de purificação da espécie, através
da eliminação dos “impuros” e dos “inferiores”.

Questão 27

Questão 26

Embora a ética, mesmo quando empregada no
sentido original da palavra (do grego, ), não seja
entendida consensualmente como sinônimo de moral
(do latim, ), uma e outra, grosso modo, dizem
respeito a valores, hábitos e costumes de uma
sociedade ou cultura.Assim, é correto afirmar que:

A) os valores éticos e morais são transmitidos de pai
para filho, geneticamente, assim como os
caracteres físicos de uma pessoa.

B) a ação moral, para as religiões como um todo, é
autônoma e independente, já que o homem age
não por dever, mas de acordo com o que a Razão
estabelece.

C) o sujeito moral é aquele que busca o bem e evita o
mal, segundo as definições da cultura de certo e
errado, justo e injusto.

D) os princípios éticos e morais são comuns a todos
os povos e lugares, a despeito das condições em
que vivem as pessoas, segundo o relativismo
moral.

E) a origem da moral e do senso de moralidade é
notada pela maioria das pessoas, que tendem a
não naturalizar costumes e valores coletivos.

ethos

moris

ÉTICA E FILOSOFIA Dos tempos do Impér io à sua d iv isão
político-administrativa nos anos 1970, a região
pertencente ao estado do Mato Grosso foi marcada
por períodos de prosperidade e declínio econômico.
É correto afirmar que:

A) a descoberta do ouro, no século XIX, provocou
grande procura pela região, desconcentrando a
economia das atividades agrícola e pastoril.

B) a exploração da borracha na Amazônia, iniciada
em fins do século XIX, em nada contribuiu para
alterar o panorama da economia mato-grossense.

C) a crise da mineração impulsionou a criação de
gado ao sul de Mato Grosso, onde também
foi explorada a erva-mate nativa em fins do
século XIX.

D) a Guerra do Paraguai não afetou a economia da
região, em fase de grande prosperidade desde a
Independência do Brasil, apesar da diminuição da
população ativa.

E) a política de interiorização do governo de Getúlio
Vargas e a criação de Brasília não trouxeram
desenvolvimento econômico para a região, que
permaneceu ainda, por décadas, isolada do
restante do país.

Questão 28

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO

Do período Colonial até o período que antecedeu o
Segundo Reinado, os portugueses enfrentaram
grandes dificuldades para se manterem na região do
atual estado do Mato Grosso. Em relação ao assunto,
é INCORRETO afirmar que:

A) o Tratado de Madrid (1750) reforçou a soberania
de Portugal sobre o território.

B) o incremento do bandeirantismo paulista garantiu
a ocupação do território à Coroa portuguesa, ao
mesmo tempo em que ameaçou o controle desta
sobre a região.

C) a criação da capitania de Cuiabá, em 1748, visava
estruturar o poder Real e proteger as fronteiras
contra os espanhóis.

D) a “Rusga” se caracterizou como movimento de
luta dos brasileiros contra os portugueses na
região.

E) o poder colonial na região deslanchou grande
ofensiva contra o índio, poupando, contudo, os
negros rebelados.

Questão 29

GRUPO II
CONHECIMENTOS GERAIS
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Localizado na região Centro-Oeste do país, o Mato
Grosso é o terceiro Estado brasileiro em superfície.
É correto afirmar que o Estado:

A) concentra as atividades econômicas na
agropecuária e no extrativismo vegetal, não
contando com reservas minerais para exploração.

B) apresenta estrutura fundiária pouco concentrada.
C) é quase totalmente revestido por vegetação do

Cerrado.
D) conta com indústrias que se baseiam nas fábricas

de produtos vegetais ou agrícolas, como milho e
soja.

E) possui baixa densidade demográfica, embora
seja um dos mais populosos do país.

Em junho deste ano, milhares de pessoas – em sua
maioria jovens – ocuparam as ruas de várias cidades
brasileiras, com faixas e cartazes, sacudindo o país.
Iniciadas contra o aumento da tarifa de ônibus, as
manifestações logo se abriram para outras questões
consideradas importantes. NÃO figurou entre as
reivindicações dos manifestantes:

A) o controle dos gastos públicos na construção de
estádios de futebol.

B) a reforma política, que prevê, entre outras
medidas, financiamento público exclusivo de
campanha.

C) o fim da união civil estável e do casamento entre
pessoas do mesmo sexo.

D) a melhoria dos sistemas públicos de saúde e
educação em todo o país.

E) a rejeição à PEC 37, emenda constitucional que
previa retirar do Ministério Público o poder de
investigação criminal.

Novos projetos de lei envolvendo questões
polêmicas ganham espaço nos meios de
comunicação e geram acalorados debates na
sociedade brasileira. Uma das propostas já
sancionadas pela presidente Dilma Rousseff foi a:

A) descriminalização do aborto em todos os casos.
B) participação de psicólogos em terapias para

alterar a identidade sexual do paciente.
C) redução da maioridade penal, nos casos de

homicídio doloso.
D) criação de cotas sociais para alunos de escolas

públicas cursarem universidades e institutos
federais.

E) internação compulsória de dependentes
químicos.

A morte do presidente venezuelano Hugo Chávez
trouxe ainda mais indefinição para o já tumultuado
cenário político da América Latina (AL). A região é
hoje formada por países aliados e de oposição aos
Estados Unidos, e ainda por países de “esquerda
moderada”, que nem se alinham totalmente nem
se contrapõem à superpotência mundial.
É INCORRETO afirmar que:

A) os países do chamado bloco bolivariano são
oponentes radicais dos Estados Unidos naAL.

B) a Venezuela é uma das principais opositoras na
ALdo regime socialista cubano.

C) os governos do Brasil e da Argentina seguem a
linha política moderada, se destacando com
programas de inclusão social e combate à
pobreza.

D) a Colômbia é aliada estratégica dos Estados
Unidos no combate ao narcotráfico naAL.

E) o grupo de países da chamadaAliança do Pacífico
conta com o apoio norte-americano e é integrado
por países como México e Chile.

Questão 30

Questão 31

Questão 32

Questão 33
ATUALIDADES
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Questão 34

O confronto entre o governo de Bashar al-Assad e as
forças sírias de oposição, iniciado em 2011 com as
manifestações da Primavera Árabe, assumiu forma
de uma verdadeira guerra civil, aumentando o estado
de tensão no Oriente Médio. Acerca do conflito na
Síria e de suas implicações internacionais, é correto
afirmar:

A) Os rebeldes, cujo principal braço armado é o
Exército Livre da Síria (ELS), lutam contra as
forças do governo sem qualquer apoio militar
externo.

B) O país conta com aliados importantes, como Egito
e Israel, duramente afetados pela política dos
Estados Unidos na região.

C) Os principais opositores de Bashar na região
são o Irã e o grupo libanês Hezbollah, este último,
acusado de atentados terroristas contra prédios
do governo sírio.

D) O país foi condenado por unanimidade, em todas
as ocasiões, no Conselho de Segurança da
ONU, em resposta ao uso de armas químicas
e bacteriológicas, proibido por acordos
internacionais.

E) A oposição interna defende a realização de
reformas políticas democráticas, às quais se opõe
o presidente Bashar.

Questão 35

Cinco anos depois da quebra do Lehman Brothers,
um dos maiores bancos de investimento dos Estados
Unidos, que marcou o início da crise financeira
internacional, países de todos os continentes ainda
se esforçam para recuperar suas economias e não
entrar novamente em colapso. Em relação à crise, é
correto afirmar que:

A) a China não desacelerou seu crescimento
econômico, apesar da queda das exportações, já
que sua economia se baseia especialmente no
mercado de consumo interno.

B) o Brasil, apesar da política econômica focada no
estímulo ao consumo, saiu totalmente quebrado e
com ajuda do FMI.

C) os Estados Unidos e os países da zona do euro
foram os menos afetados, e suas economias já se
encontram em franca recuperação.

D) o aumento da dívida pública, decorrente dos
gastos em ajuda a bancos e empresas em risco de
quebra, é um dos principais entraves à
recuperação dos países afetados.

E) o setor industrial brasileiro, ao contrário do setor
financeiro do país, não foi afetado, e continua até
hoje apresentando crescimento acelerado.

GRUPO III
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 36

Questão 38

Questão 37

Depois de uma discussão, um indivíduo atingiu a
cabeça do seu desafeto com o cabo de um machado.
Aação desferida pode ser classificada como:

A) contundente.
B) cortocontundente.
C) perfurocortante.
D) cortante.
E) perfurante.

Um periciando relata ter sido agredido a socos e, por
consequência, ter sofrido uma fratura no incisivo
lateral superior esquerdo. Ao exame clínico, o perito
observa uma perda de substância endereçando a
face distal do referido órgão dentário, em forma de
cavidade, de cor acastanhada, cujo conteúdo
desprende-se do dente, em placas, quando sondado.
O perito pode concluir que:

A) houve nexo causal e a ação vulnerante foi física.
B) houve nexo causal e a ação vulnerante foi

fisico-química.
C) houve nexo causal e a ação vulnerante foi

biodinâmica.
D) houve nexo causal e a ação vulnerante foi

bioquímica.
E) não houve nexo causal.

Ao observar um crânio seco, o perito nota dois
orifícios circulares, compatíveis com os produzidos
por projéteis de arma de fogo, denominados X e Y,
endereçando a região temporal direita de um crânio.
Do orifício X parte uma fratura radial que é
interrompida ao encontrar-se com uma outra linha de
fratura radial, vinda do orifício Y. Esta segunda linha
de fratura, que emana do orifício Y, segue além do
ponto de encontro descrito. Tais características
permitem ao perito concluir que:

A) o orifício X foi feito antes do orifício Y.
B) o orifício Y foi feito antes do orifício X.
C) ambos os orifícios foram feitos ao mesmo

tempo.
D) X é o orifício de entrada e Y, o orifício de saída.
E) o orifício Y é um orifício de entrada e o X,

orifício de saída.

ODONTOLOGIA-LEGAL
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Questão 39

Questão 40

Questão 41

Ao descrever uma lesão, o perito frequentemente
pode filiá-la a uma ação vulnerante, eventualmente
consegue filiá-la a um objeto específico e, em uma
única situação, pode conseguir filiá-la ao próprio
agressor. Esta última situação refere-se a qual das
lesões descritas abaixo?

A) Ação traumática.
B) Mordida.
C) Hematoma.
D) Víbice.
E) Equimose.

O estudo das lesões produzidas pelos projéteis de
arma de fogo inclui:

A) as orlas, as zonas e a balística interna.
B) a lesão de entrada, o trajeto e a lesão de saída.
C) a lesão de entrada, a trajetória e a lesão de saída.
D) o projétil, a lesão de entrada, a trajetória e a lesão

de saída.
E) a lesão de entrada, a balística interna e a lesão de

saída.

Em relação às lesões de defesa, pode-se afirmar que
são o conjunto de ferimentos frequentemente
encontrados:

A) nas mãos e nos antebraços do agressor.
B) nas mãos e nos antebraços da vítima.
C) no rosto e nas costas da vítima.
D) no rosto do agressor.
E) no rosto do agressor e nas mãos e antebraços da

vítima.

Questão 42

Um periciando apresenta-se para o exame de lesão
corporal alegando fratura de esmalte na coroa
dentária. Ao examinar, o perito nota que o elemento
fora restaurado. Segundo o exposto, é possível
afirmar:

A) Caso a restauração esteja bem feita, o perito deve
entender que não houve lesão.

B) O perito não deve realizar o exame, pois a
restauração descaracteriza a lesão.

C) O perito deve realizar o exame de forma indireta,
isto é, validando o relato do periciando.

D) O perito deve realizar o exame de forma indireta,
isto é, solicitando informação do profissional que
realizou o procedimento restaurador.

E) O perito deve realizar o exame direto e dar nexo
causal.

Questão 43

Assinale a alternativa que corresponde a um
fenômeno fugaz, que dura cerca de 10 minutos,
consequente da liberação de histamina causada por
uma pressão sobre a pele.

A) Escoriação.
B) Bossa.
C) Hematoma.
D) Equimose.
E) Rubefação.

Questão 44

Questão 45

Questão 46

Areação de Perls positiva ocorre na presença de:

A) hemoglobina, entre o 3 e o 12 dias.
B) hemoglobina, entre o 12 e o 60 dias.
C) hematoína, entre o 3 e o 12 dias.
D) hemossiderina, entre o 12 dia e o 60 dias.
E) hemossiderina, entre o 3 e o 12 dias.

o o

o o

o o

o o

o o

Ahematoidina confere à lesão a cor:

A) vermelha.
B) vermelho-castanhado.
C) castanho-escuro.
D) azul.
E) amarela.

É sinal de uma escoriação mais profunda:

A) ausência de crosta.
B) leito seco, descorado e apergaminhado.
C) paredes lisas regulares e profundas.
D) crosta serosa.
E) crosta serossanguinolenta.

Questão 47

A presença de pontes de tecido íntegro que se
estendem entre as margens do ferimento indicam
uma ação:

A) contundente.
B) cortante.
C) perfurante.
D) cortocontundente.
E) perfurocortante.
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Questão 48

Questão 49

Com relação à atitude de boxeador ou sinal de
Devergie, pode-se afirmar:

A) É um indício de reação vital.
B) Resulta do predomínio de massa dos músculos

flexores em relação aos extensores.
C) Não pode ser observada em cadáveres

submetidos à carbonização.
D) Caracteriza-se pela flexão dos membros

superiores e extensão dos membros inferiores.
E) Também é conhecida por sinal de Chistinson.

Com relação à condutibilidade de corrente elétrica
pelos diferentes tecidos do corpo, pode-se afirmar
que:

A) a resistência da pele é maior que a do osso.
B) a resistência da pele é menor que a do músculo.
C) a resistência do músculo é maior que a do osso.
D) a resistência do músculo é maior que a da pele.
E) todos os tecidos do corpo possuem a mesma

condutibilidade.

Questão 50

Questão 51

Segundo o Professor Moacyr da Silva, “as perdas
dentárias envolvendo elementos anteriores e, em
alguns casos, mesmo os posteriores, dependendo do
tipo de sorriso do examinado, consubstanciam a
figura da deformidade permanente”. Pode-se,
portanto, concluir que esta perda constitui:

A) lesão leve.
B) lesão grave.
C) lesão gravíssima.
D) lesão com agravante.
E) dano à coisa.

Ao se envolver em uma colisão entre veículos, o
cidadão F. R. da Silva sofreu fratura da coroa do seu
implante dentário, posicionado na região do incisivo
central superior direito. Segundo o Código Penal
Brasileiro, essa perda deve ser considerada:

A) lesão leve.
B) lesão grave.
C) lesão gravíssima.
D) lesão com agravante financeiro.
E) dano à coisa.

Questão 52

Questão 53

Questão 54

É fundamental que os peritos possuam um adequado
entendimento do artigo 129 do Código Penal
Brasileiro, que versa sobre as lesões corporais.
É correto afirmar que esse artigo se refere:

A) somente às alterações somáticas.
B) somente às alterações funcionais.
C) somente às alterações psíquicas.
D) somente às alterações somáticas e funcionais.
E) às alterações somáticas, funcionais e psíquicas.

As marcas de mordidas são mais frequentemente
encontradas:

A) na cabeça.
B) no pescoço.
C) no tronco.
D) nos membros superiores.
E) em outros locais.

Podem servir de suportes para marcas de mordidas:

A) moldeiras perfuradas ou com canaletas.
B) alginato ou silicone.
C) barreira acrílica para contenção ou formol 10%.
D) chocolates ou queijos.
E) pele ou dente.

Questão 55

Durante o exame de lesão corporal, o perito legista
cirurgião-dentista analisa uma mordida na região
posterior do pescoço de uma criança. A marca possui
distância intercanina de 29 mm e não apresenta
sugilação no centro. O perito pode EXCLUIR
tratar-se de:

A) mordida de um adulto.
B) mordida de uma criança.
C) mordida animal.
D) autolesão.
E) crime sexual.
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Todos os tipos de lesões abaixo podem ser
encontradas isoladas ou em conjunto nas marcas de
mordida, EXCETO:

A) escoriação.
B) equimose.
C) hematoma.
D) laceração.
E) hemorragia petequial.

A respeito das marcas de mordidas, marque a
alternativa correta.

A) A pele constitui um excelente suporte, pois
permite, em determinados casos, filiar a mordida
ao suspeito.

B) Antes de examinar uma marca de mordida, o
perito deve solicitar que ela seja bem lavada para
evitar contaminação.

C) Marcas de mordidas em frutas não podem ser
moldadas em função do risco de o procedimento
distorcer a marca registrada no alimento.

D) Além de possuir a capacidade de identificar
agressores, as marcas de mordidas também
podem excluir suspeitos.

E) Impressões dos molares nunca são observadas
em marcas de mordidas humanas.

Questão 57

Questão 56

Questão 58

Questão 59

Segundo os princípios da biotipologia, os indivíduos
que mostram preponderância das medidas da face
sobre as medidas do crânio cerebral são
denominados:

A) brevelíneos.
B) longilíneos.
C) normolíneos.
D) caucasoides.
E) negroides.

Para determinação do biótipo craniofacial, é
necessário o conhecimento de certas medidas. As
medidas do crânio facial são conhecidas por meio
das seguintes mensurações:

A) n á s i o - m e n t o , b i z i g o m á t i c o e
esfeno-basiopróstio.

B) glabela-opistocrânio, biéurio e basiovértice.
C) altura da face, altura do crânio e largura da face.
D) altura da face, largura da face e largura do crânio.
E) altura da face, largura da face e comprimento do

crânio.

Questão 60

Questão 61

Questão 62

Conforme afirma o renomado professor Daruge,
“o grau de certeza do diagnóstico varia de acordo
com o número e a natureza das peças examinadas”.
Portanto, pode-se afirmar que o crânio constitui
o segmento do corpo humano que apresenta o maior
número de informações para o estudo do(da):

A) sexo.
B) ancestralidade.
C) estatura.
D) compleição física.
E) destreza manual.

Espinha nasal projetada, borda inferior da abertura
piriforme afiada, ponte nasal alta e raiz nasal
projetada são características observadas nos crânios
com a seguinte afinidade populacional:

A) australoide.
B) caucasoide.
C) mongoloide.
D) negroide.
E) asiática.

Constituem métodos de estimativa da idade a partir
dos elementos dentários:

A) Gustafson e Baudoin.
B) Aitchison e Lamendin.
C) Gustafson e Lamendin.
D) Aitchison e Gustafson.
E) Lamendin e Baudoin.

Questão 63

Constituem acidentes anatômicos importantes para a
estimativa do sexo pelo crânio:

A) fronte, arcos superciliares e apófise mastoide.
B) fronte, abertura piriforme e apófise mastoide.
C) glabela, apófise mastoide, formato da órbita.
D) fronte, glabela e abertura piriforme.
E) abertura piriforme, formato da órbita e apófise

mastoide.
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Questão 65

Ao examinar uma ossada, o perito observa a
ausência do canino superior direito sem perda do
espaço reservado ao referido elemento, estando os
dentes adjacentes normoposicionados; o alvéolo
dentário mostra-se íntegro, sem sinais de
remodelação óssea e com as cristas preservadas.
Adescrição permite ao perito concluir que:

A) o órgão dentário foi extraído em vida.
B) o órgão dentário foi extraído no momento da

morte.
C) o órgão dentário sofreu avulsão após a morte.
D) o órgão dentário foi fraturado por ação

contundente.
E) houve tentativa de ocultação da identidade do

cadáver.

Questão 66

Os ossos humanos possuem características
morfológicas e microscópicas que podem
diferenciá-los dos outros animais. Estão entre
essas características:

A) canais de Harvers com formato circular.
B) canais de Harvers com diâmetro inferior a

25 micrômetros.
C) canais de Harvers encontrados em número de

8 a 10 por mm .
D) a presença de cristais de Teichmann.
E) hemácias nucleadas e elípticas.

2

Questão 64

No que diz respeito à estimativa da estatura, é correto
afirmar que:

A) a análise de Carrea utiliza a distância intercanina
para estimar a estatura.

B) os dentes são as estruturas corporais mais
indicadas para a estimativa da estatura.

C) na análise de Carrea, a medida chamada pelo
autor de “arco” é utilizada para obtenção da altura
máxima.

D) a análise de Carrea pode ser aplicada aos dentes
decíduos.

E) antes de aplicar a fórmula de Carrea, o perito
precisa ter determinado o sexo.

Questão 67

A padronização é fundamental para os estudos
craniométricos e, sob este aspecto, o plano de
Frankfurt oferece imensurável contribuição. Este
plano, localizável tanto no crânio seco como no
indivíduo vivo, foi originariamente concebido
utilizando-se como referência:

A) os arcos zigomáticos direito e esquerdo.
B) o pório direito e o orbital direito.
C) o pório esquerdo e o orbital esquerdo.
D) o pório direito e o esquerdo e o orbital esquerdo.
E) o pório direito e o esquerdo e o orbital direito e o

esquerdo.

Questão 68

Ao examinar um cadáver, no ano corrente, o perito
observa que todos os órgãos dentários do arco
superior estão hígidos e normoposicionados e que o
arco inferior revela a ausência do elemento 36,
restauração com material mimético (da cor do dente)
na oclusal do 45 e restauração em
amálgama ocluso-distal no 46. Familiares,
em busca de seu filho, entregaram ao perito um
documento devidamente datado, carimbado e
assinado por um cirurgião-dentista, que afirma: “O Sr.
R. L. Souza foi atendido por mim no ano de 2005.
Todos os seus dentes estavam hígidos, exceto o 36,
que estava ausente, e o 45, que possuía uma cárie
oclusal e foi restaurado com resina por este
profissional.”
O confronto para fins de identificação permite ao
perito:

A) confirmar que o cadáver se trata do Sr. R. L.
Souza, pois as informações citadas na
documentação são idênticas às alterações
observadas no exame cadavérico realizado.

B) confirmar que o cadáver se trata do Sr. R. L.
Souza, apesar da incompatibilidade entre a
documentação recebida e o exame cadavérico
realizado.

C) excluir a possibilidade de que o cadáver se trata
do Sr. R. L. Souza, pois existe incompatibilidade
entre a documentação recebida e o exame
cadavérico realizado.

D) excluir a possibilidade de que o cadáver se trata
do Sr. R. L. Souza, pois existe divergência entre a
documentação recebida e o exame cadavérico
realizado.

E) concluir que existe grande compatibilidade entre a
documentação recebida e o exame cadavérico
realizado, além de não existir nenhuma
informação que permita a exclusão.

elemento
elemento
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Questão 69

Sobre a Reconstrução Facial Forense, pode-se
afirmar:

A) Trata-se de um método de identificação primário,
pois reproduz de forma confiável a fisionomia a
partir de um crânio esqueletizado.

B) O exame tem o objetivo de propiciar o
reconhecimento por parte dos familiares.

C) O estudo antropológico do sexo, da idade, da
estatura, da ancestralidade e do estado
nutricional devem preceder a realização da
reconstrução.

D) Constitui um método primário de identificação
somente nos casos em que a face não possui
fraturas.

E) Fraturas faciais impossibilitam o exame.

Questão 70

Questão 71

A identificação por meio dos arcos dentários constitui
uma técnica mundialmente utilizada e consagrada.
Em qual dos cinco fundamentos básicos esse método
notadamente mais se destaca?

A) Unicidade.
B) Imutabilidade.
C) Perenidade.
D) Praticabilidade.
E) Classificabilidade.

O criador do termo Odontologia-Legal, cuja primeira
obra publicada ocorreu nos idos de 1924 e que
também levava esse nome, foi:

A) Guilherme OswaldoArbenz.
B) Luiz Lustosa Silva.
C) Waldernar Graça Leite.
D) Moacyr da Silva.
E) Willy Guillermo Becker.

Questão 72

O p r i m e i r o r e g i s t r o o f i c i a l n o q u a l a
Odontologia-Legal foi caracterizada como uma
ciência capaz de auxiliar a Medicina-Legal, data
de 1898, é de Oscar Amoedo, dentista e cubano de
nascimento, e foi publicado em:

A) Londres.
B) Barcelona.
C) Santiago.
D) Paris.
E) Havana.

Questão 73

Questão 74

Questão 75

Segundo a Lei nº 5081, de 24 de agosto de 1966, é
vedado ao cirurgião-dentista:

A) prescrever e aplicar medicação de urgência no
caso de acidentes graves que comprometam a
vida e a saúde do paciente.

B) o anúncio de mais de duas especialidades.
C) proceder à perícia odontolegal em sede

administrativa.
D) analgésicos opioides.
E) realizar procedimentos sob anestesia geral, salvo

nos casos de trauma ou cirurgia otognática.

prescrever

Em relação aos peritos, assinale a afirmativa correta.

A) Os oficiais são aqueles nomeados diretamente
por uma autoridade para atuar como perito, em
determinado caso.

B) Os são os que exercem a perícia por
atribuição de cargo público.

C) Os peritos louvados podem ser habilitados ou
leigos.

D) No foro criminal, os exames periciais são
realizados, em regra, por um perito, designado
pelo juiz.

E) Nas ações cíveis, funcionam dois peritos, cada
um indicado por uma parte litigante.

ad hoc

Os documentos odontolegais são classificados
quanto à procedência, à finalidade e ao conteúdo.
Assinale a alternativa que apresenta exemplos dessa
classificação, na ordem citada.

A) Judicial, oficioso e administrativo.
B) Oficial, verdadeiro e judicial.
C) Falso, administrativo e oficioso.
D) Oficial, judicial e verdadeiro.
E) Administrativo, oficial e falso.
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Questão 76

Questão 77

Questão 78

Assinale a alternativa que tipifica o documento
odontolegal minucioso que exige compromisso
prévio, que obedece a uma determinada formalidade,
e que deve contribuir para o esclarecimento de um ou
mais fatos de ordem odontológica.

A) Relatório.
B) Atestado.
C) Notificação compulsória.
D) Parecer.
E) Consulta.

Nas peças dentárias submetidas, em forma isolada,
diretamente à ação do fogo, pode-se afirmar que as
raízes se tornam de cor negra com a seguinte
temperatura:

A) 150 ºC
B) 270 ºC
C) 400 ºC
D) 600 ºC
E) 800 ºC

Assinale a alternativa que caracteriza a Tríade de
Thoinot.

A) Letargia, ausência de circulação e anisocoria.
B) Letargia, ausência aparente da respiração e

midríase paralítica.
C) Imobilidade, ausência aparente da respiração e

ausência de circulação.
D) Imobilidade, ausência aparente da circulação e

ausência de respiração.
E) Rigidez cadavérica, midríase paralítica e

presença de livores hipostáticos.

Questão 79

Cromossoma é a estrutura nuclear pareada que
contém os filamentos lineares de DNA onde se
encontra a informação genética. O núcleo das células
somáticas humanas contém:

A) 22 pares de autossomas e 2 cromossomas
sexuais, que podem ser iguais – XX na mulher, ou
diferentes – XY no homem.

B) 21 pares de autossomas e 2 cromossomas
sexuais, que podem ser iguais – XX no homem, ou
diferentes – XY na mulher.

C) 22 pares de autossomas e 2 cromossomas
sexuais, que podem ser iguais – XX no homem, ou
diferentes – XY na mulher.

D) 21 pares de autossomas e 2 cromossomas
sexuais, que podem ser iguais – XX na mulher, ou
diferentes – XY no homem.

E) 21 pares de autossomas e apenas 1 cromossoma
sexual, que define o sexo masculino ou feminino.

Questão 80

Assinale a alternativa INCORRETAquanto à extração
de material para estudo de DNA dos elementos
dentários.

A) Os elementos molares, sempre que possível, são
os de escolha para a coleta do material.

B) Quando da ausência de polpa dentária viável, o
esmalte é a segunda opção de escolha, por
possuir DNAbem preservado.

C) É recomendado o uso de paramento cirúrgico
completo para a sua coleta.

D) A curetagem externa e a lavagem com H O e
com etanol evitam a contaminação por fontes
extrínsecas de DNA.

E) Como último recurso, pode ser necessário triturar
o dente para a obtenção de material.

2 2

Questão 81

Após o recolhimento para pesquisa de DNA em
manchas de saliva, a conservação do material deverá
ser realizada da seguinte forma:

A) Local seco e aquecido.
B) Ao abrigo da luz solar.
C) Estufa a 50 ºC.
D) Freezer a -20 ºC.
E) Nitrogênio líquido.
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Questão 82

Questão 83

Questão 84

Questão 85

Com relação ao sistema de numeração das peças
dentárias, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O quadrante 1 da dentição permanente equivale
ao quadrante 5 da dentição decídua.

B) A dentição permanente completa possui
32 dentes, enquanto a decídua possui
apenas 20.

C) A dentição decídua não possui molares, que só
aparecem na dentição permanente.

D) O elemento 73 corresponde ao canino inferior
esquerdo decíduo.

E) O elemento 22 corresponde ao elemento incisivo
lateral superior esquerdo.

Assinale a alternativa que apresenta um tipo de
perícia na área criminal.

A) Identificação.
B) Ressarcimento de danos.
C) Exclusão de paternidade.
D) Arbitramento judicial de honorários.
E) Avaliação de equipamentos.

Assinale a opção que representa um fenômeno
cadavérico abiótico do tipo mediato.

A) Imobilidade.
B) Palidez.
C) Midríase.
D) Rigidez.
E) Insensibilidade.

A putrefação se desenvolve em quatro fases distintas
e consecutivas, na seguinte ordem:

A) cromática, enfisematosa, col iquativa e
esqueletização.

B) enfisematosa, cromática, col iquativa e
esqueletização.

C) col iquativa, cromática, enfisematosa e
esqueletização.

D) cromática, col iquativa, enfisematosa e
esqueletização.

E) cromática, enfisematosa, esqueletização e
coliquativa.

Questão 86

Assinale a opção que apresenta um fenômeno
cadavérico transformativo do tipo destrutivo.

A) Saponificação.
B) Maceração.
C) Mumificação.
D) Coreificação.
E) Petrificação.

Questão 87

Questão 88

As regras de Bonnet, Fávero e Niderkorn são
relacionadas à seguinte técnica cronotanatognótica:

A) esfriamento do cadáver.
B) alterações oculares.
C) crescimento do pelo.
D) manchas de hipóstase.
E) rigidez cadavérica.

Com relação às principais diferenças entre o DNA
nuclear e o mitocondrial, assinale a afirmativa
correta.

A) O DNA mitocondrial possui o formato de dupla
hélice linear.

B) A herança do DNA mitocondrial é exclusivamente
materna.

C) O DNA nuclear possui o formato de dupla hélice
circular.

D) A herança do DNA nuclear é exclusivamente
paterna.

E) A hemácia é o local mais abundante em DNA do
tipo nuclear.

Questão 89

Constitui infração ética:

A) apontar falhas nos regulamentos e normas das
instituições em que trabalhe, quando julgar
indignas para o exercício da profissão.

B) recusar-se a exercer a profissão em âmbito
público, onde as condições de trabalho não sejam
seguras.

C) realizar procedimento de área diferente de sua
especialização registrada no Conselho Regional.

D) criticar erro técnico-científico de colega ausente,
salvo por meio de representação ao Conselho
Regional.

E) atuar exclusivamente na sua especialidade
em pacientes encaminhados por outro
cirurgião-dentista.
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Questão 91

Em relação aos atestados, é correto afirmar:

A) Deve-se utilizar o CID para, de uma forma
genérica, categorizar o atendimento, sem
desrespeitar o sigilo profissional.

B) É fundamental expressar detalhes da doença e do
tratamento, para que tenham valor legal.

C) A utilização do CID caracteriza violação do sigilo
profissional.

D) A codificação a ser utilizada para descrição dos
motivos é a da tabela CBHPO.

E) Pode-se utilizar a tabela genérica TUSS.

Questão 90

É vedado ao cirurgião-dentista:

A) p r e s c r e v e r e a p l i c a r e s p e c i a l i d a d e s
farmacêuticas de uso externo.

B) p r e s c r e v e r e a p l i c a r e s p e c i a l i d a d e s
farmacêuticas de uso interno.

C) retirar enxertos ósseos da região da crista ilíaca.
D) executar tratamentos em pacientes sob anestesia

geral em ambiente hospitalar.
E) manter, anexo ao consultório, aparelhagem de

fisioterapia.

A fonte de DNA com a qual se compara a amostra
questionada denomina-se:

A) amostra mestra.
B) .
C) alelo.
D) amostra questionada.
E) amostra de referência.

core repeat

O método de escolha para a realização de exame de
DNA quando se obtêm baixíssimos volumes de
material é:

A) PCR.
B) VNTR.
C) RFLPs.
D) lenght specific typing.
E) AmpFLP.

Questão 92

Questão 93

A mais frequente das causas de morte, que resulta,
em geral, de uma perturbação cardiovascular central
ou periférica é:

A) histérica.
B) sincopal.
C) asfíctica.
D) tóxica.
E) apoplética.

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um
exemplo de documento de notificação compulsória.

A) Acidente de trabalho.
B) Doença profissional.
C) M o r t e e n c e f á l i c a c o m p r o v a d a e m

estabelecimento de saúde.
D) Crime de ação pública.
E) Lesão por acidente automobilístico.

Questão 94

Questão 95

Questão 96

Questão 97

As restaurações em fotopolímeros podem facilmente
ser identificadas, aplicando-se a seguinte técnica:

A) arranhamento da superfície.
B) transiluminação com lâmpada incandescente.
C) solução de Thoinot.
D) luz ultravioleta.
E) acidificação da superfície.

Assinale a alternativa que apresenta o material
protético mais frágil ao calor.

A) Porcelana.
B) Compostos.
C) Ouro.
D) Amálgama.
E) Titânio.
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Questão 98

Questão 99

Questão 100

Assinale a opção que apresenta uma
jurídica.

A) Asfixia.
B) Choque toxêmico.
C) Envenenamento.
D) Homicídio.
E) Assistolia.

Causa Mortis

O esfriamento do cadáver se faz de maneira célere,
em uma média de:

A) 1,5º por hora.
B) 5,0º por hora.
C) 0,5º por hora.
D) 1,5º por dia.
E) 3,0º por dia.

A rigidez cadavérica é um processo progressivo que
segue uma marcha descendente, no sentido
craniocaudal. Esse processo é conhecido como
Lei de:

A) Halluin.
B) Guérin.
C) Nysten.
D) Boudimir.
E) Middeldorff.


