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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA  
 

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 
 

CARGO:  ANALISTA JUDICIÁRIO   
 

ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO – ODONTÓLOGO 
 

   Dia:  19/06/2005 
   Horário:  das 14h às 19h 

 

PROVA  OBJETIVA 
   Duração:  5 horas 

 
 

INSTRUÇÕES 
 

Para fazer a prova você usará este caderno com  16 (dezesseis) folhas, um cartão-resposta e uma folha de res-
postas para as questões discursivas. 
 

Verifique, no caderno de prova, se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de 70 (setenta), está correta 
e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.  Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregu-
laridade. 
 

O cartão-resposta é o documento único e final para a correção eletrônica.  Não amasse, não dobre, nem rasure o 
seu cartão-resposta.   
 

A adequada marcação do cartão-resposta e escrita das respostas das questões discursivas, que deverão ser fei-
tas com caneta esferográfica de tinta preta, são de inteira responsabilidade do candidato, sendo estes os docu-
mentos válidos para a correção das questões das provas objetivas e discursivas. 
 

Nem o cartão-resposta nem a folha de respostas das questões discursivas poderão ser substituídos nos casos de 
marcação errada ou de rasuras pelo candidato. 
 

Para cada questão são apresentadas 4 (quatro) alternativas diferentes de respostas (A, B, C e D).   APENAS uma 
delas constitui a resposta CORRETA em relação ao enunciado da questão. 
 
Exemplo:  Suponha que a questão  no 10  tenha a resposta C como correta. 
                  Veja como marcar essa resposta. 
 

 
 
 
 
 

Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante as provas: a) comunicar-se com outros candidatos, 
efetuar empréstimos ou usar outros meios ilícitos; b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execu-
ção das provas; c) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas 
e/ou com os demais candidatos; d) for apanhado em flagrante utilizando-se de qualquer meio na tentativa de bur-
lar a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal; e) recusar-se a entregar o material das provas ao 
término do tempo destinado para a sua realização; f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incor-
rendo em comportamento indevido; ou g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal 
ou portando o cartão-resposta ou a folha de questões discursivas. 
 

Durante a realização da prova é vedada a consulta a livros, revistas, jornais, folhetos ou anotações, bem como o 
porte de relógio, máquina de calcular, telefone celular, bipe ou qualquer outro equipamento elétrico ou eletrônico, 
sob pena de eliminação do candidato do concurso público. 
 

Ao encerrar a prova, o candidato entregará ao fiscal de sala o cartão-resposta e o caderno de prova completo, 
devidamente assinados  no espaço próprio e a folha de respostas das questões discursivas. 
 

Duração da prova:  5 horas, incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta. 
 

No DO CANDIDATO 
 

 

 NOME 
 

 
 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
 

 

 LOCAL  /  SETOR  /  GRUPO  /  ORDEM 
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TEXTO 1 
 
 “Rubião fitava a enseada – eram oito horas da manhã. Quem o visse, com os polegares 
metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele ad-
mirava aquele pedaço de água quieta; mas, em verdade, vos digo que pensava em outra coisa. 
Cotejava o passado com o presente. Que era, há um ano? Professor. Que é agora! Capitalista. 
Olha para si, para as chinelas (umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente amigo, Cristiano 
Palha), para a casa, para o jardim, para a enseada, para os morros e para o céu; e tudo, desde 
as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação de propriedade. 
 ― Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem 
casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou: ambos mor-
reram, e aqui está tudo comigo; de modo que o que parecia uma desgraça... 
 Que abismo que há entre o espírito e o coração! O espírito do ex-professor, vexado da-
quele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando; o co-
ração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que 
os olhos de Rubião acompanham, arregalados? Ele, coração, vai dizendo que, uma vez que a 
mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse; podia vir um filho ou uma filha... - Boni-
ta canoa! - Antes assim! – Como obedece bem aos remos do homem! – O certo é que eles estão 
no céu!” 
 
MACHADO DE ASSIS, J.M. Quincas Borba. São Paulo: Ática, 1998, p. 13 (capítulos I e II). 
 

 
 
01) Considerando o Texto 1, analise as afirmativas abaixo. 
 
  I - As expressões: fitava a enseada (linha 1) e os polegares metidos  no cordão do chambre (linhas 1 e 

2) indicam a nova condição de capitalista de Rubião e os confortos daí provenientes. 
 
 II - O verbo parecer e as reticências sugerem, no final do segundo parágrafo, que por trás dos senti-

mentos de Rubião há interesses.  
 
III - No Texto 1, o narrador opõe:  passado e presente, professor e capitalista, pobreza e riqueza para 

sugerir a nova situação de Rubião. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

B(  ) Somente a afirmativa III está correta. 

C(  ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

D(  ) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
02) Assinale a alternativa CORRETA, ainda com base no Texto 1. 
 
A(  ) Em Que era há um ano?  Professor. Que é agora! Capitalista (linha 4), os marcadores de 

temporalidade são apenas os verbos “era” (passado) e “é” (presente). 
 
B(  ) A forma verbal cotejava (linha 4) dá a justa medida de comparação entre o passado e o presente 

de Rubião. 
 
C(  ) Apesar da nova condição de Rubião, ele continua usando as velhas “chinelas de Túnis” (linha 5). 
 
D(  ) Em Deus escreve direito por linhas tortas (linha 8), a palavra direito concorda com Deus em gêne-

ro (masculino) e número (singular). 
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03) Ainda com relação ao Texto 1, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O trecho:  Aquele pedaço de água quieta (linha 3) refere-se à enseada. 
 
B(  ) Há apenas dois pontos de vista diferentes no texto:  um ditado pelo espírito e outro pelo coração. 
 
C(  ) Em – Bonita canoa! – Antes assim! Os travessões indicam que existe um diálogo e os pontos de 

exclamação indicam a dúvida do personagem Rubião. 
 
D(  ) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
 
04) Considerando as várias possibilidades de alteração dos constituintes e da pontuação dada no tre-

cho: O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro as-
sunto, uma canoa que ia passando; o coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. (linhas 
11-13), 

   
  assinale a alternativa CORRETA que NÃO altere o sentido original. 
 
A(  ) O espírito do ex-professor vexado, daquele pensamento, arrepiou caminho. Outro assunto bus-

cou:  uma canoa, que ia passando.  O coração, portanto, deixou-se estar a bater de alegria. 
 
B(  ) Vexado daquele pensamento, o espírito do ex-professor, arrepiou caminho. Buscou outro assunto: 

uma canoa, que ia passando. O coração, portanto, se deixou estar a bater, de alegria. 
 
C(  ) O espírito vexado do ex-professor, daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou outro assunto, 

uma canoa que passando ia; mas o coração deixou-se estar, a bater de alegria. 
 
D(  ) Vexado daquele pensamento, o espírito do ex-professor arrepiou caminho. Buscou outro assunto: 

uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria.  
 
 
 
 
05) Ainda sobre o Texto 1, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O verbo arrepiar (linha 12) carrega o significado de “fazer eriçar ou encrespar-se”. 
 
B(  ) Em todo o texto há predomínio do tempo verbal pretérito perfeito, assinalando acontecimentos 

passados e não delimitados no tempo.  
 
C(  ) No trecho: Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele (linha 8), o verbo pensar 

sugere que o narrador tudo sabe, até os pensamentos de Rubião.  
 
D(  ) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
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06) Relacione as duas colunas adequadamente, considerando o valor temporal dos verbos em negrito. 
A seguir, assinale a alternativa em que os verbos tenham sido classificados CORRETAMENTE. 

 
(1) Pretérito perfeito – anterioridade em relação ao momento narrado. 
(2) Futuro do pretérito – posterioridade em relação a um marco temporal passado, instalado no texto.  

(3) Pretérito mais-que-perfeito – anterioridade em relação a um marco temporal passado, instalado 
no texto.  

 
(  ) Se mana Piedade  tem casado  com  Quincas  Borba, apenas  me  daria  uma  esperança colateral 

(linhas 8-9). 
 
(  ) Não tinha casado:  ambos morreram. 
 
(  ) O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho (linhas 11-12). 
 
(  ) Quem o visse, com os polegares  metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de 

Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta (linhas 1-3). 
 
A(  ) 3 – 2 – 1 – 1 

B(  ) 3 – 2 – 1 – 3 

C(  ) 2 – 3 – 1 – 2 

D(  ) 2 – 3 – 2 – 1 

 
 
07) Com base na compreensão do Texto 1, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O termo desde (linha 6) designa o ponto de partida de um movimento ou extensão (no espaço, no 

tempo ou em uma série) para assinalar a distância entre as chinelas e o céu. 
 
B(  ) No trecho uma vez que a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse (linhas 14-15), 

o termo sublinhado introduz uma justificativa para o que se disse na oração anterior. 
 
C(  ) O pronome tudo no trecho: e tudo, desde as chinelas até o céu, tudo entra na mesma sensação 

de propriedade (linhas 6-7) restringe-se a chinelas e a céu. 
 
D(  ) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
 
08) Relativamente ao Texto 1, é CORRETO afirmar que: 
 
A(  ) no trecho:  O certo é que eles estão no céu! (linhas 16-17) o pronome pessoal eles refere-se a 

Piedade e seu marido. 
 
B(  ) o pronome vos no trecho:  em verdade vos digo... (linha 3) faz referência ao narrador. 
 
C(  ) no fragmento:  Cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta (linhas 2-3), o pronome 

ele retoma o mesmo referente do sujeito de cuidaria (3a pessoa). 
 
D(  ) o pronome ele no trecho:  pensa ele (linha 8) faz referência a Rubião. 
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09) Assinale a alternativa na qual o que sublinhado NÃO esteja CORRETAMENTE interpretado. 
 
A(  ) ... buscou outro assunto, uma canoa que ia passando (linha 12)  → que = canoa. 
 
B(  ) Ele, coração, vai dizendo que uma vez que a mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não ca-

sasse (linhas 14-15) → que = mana Piedade. 
 
C(  ) ... umas chinelas de Túnis, que lhe deu recente amigo (linha 5) → que = chinelas de Túnis. 
 
D(  ) Que lhe importa a canoa nem o canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham, arregalados? 

(linhas 13-14) → que = canoa e canoeiro. 
 
 
 
10) Assinale a alternativa CORRETA, considerando, ainda, o Texto 1. 
 
A(  ) Em cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta (linhas 2-3), o verbo cuidar significa 

ter cautela. 
 
B(  ) No verbo obedecer, da sentença Como obedece bem aos remos do homem (linha 16), há regên-

cia obrigatória da preposição a.  
 
C(  ) O verbo ver em Quem o visse... à janela de uma grande casa de Botafogo... (linhas 1-2) pode ser 

adequadamente substituído pelo verbo olhar, como no trecho Quem o olhasse pela janela de uma 
grande casa de Botafogo.  

 
D(  ) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
 
 
11) Assinale a alternativa em que a marcação de concordância verbal NÃO corresponda ao português 

padrão. 
 
A(  ) Não consta no texto de Machado os valores recebidos na herança.  
 
B(  ) Deram oito horas da manhã. 
 
C(  ) Deviam estar arregalados os olhos de Rubião. 
 
D(  ) Vai fazer duas horas que Rubião contempla a enseada. 
 
 
  

TEXTO 2 
 
TÁBUA QUARTA 
 
“Do pátrio poder e do casamento 
 
I -  É permitido ao pai matar o filho que nasceu disforme, mediante o julgamento de cinco vizi-

nhos. 
II -  O pai terá sobre os filhos nascidos de casamento legítimo o direito de vida e de morte e o 

poder de vendê-los. 
III -  Se o pai vender o filho três vezes, que esse filho não recaia mais sob o poder paterno. 
IV -  Se um filho póstumo nascer até o décimo mês após a dissolução do matrimônio, que esse fi-

lho seja reputado legítimo.” 
 
(Lei das XII Tábuas – 450 a. C.-  fonte: internet, acessada em 12 de abril de 2005). 
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12) Considere as afirmativas abaixo, com base no Texto 2. 
 

(1) Póstumo é adjetivo que caracteriza filho. 
 

(2) A expressão pátrio poder significa “o conjunto dos direitos que cabem aos pais sobre os filhos”. 
 

(3) O filho nascido após a morte do pai será sempre reputado legítimo. 
 

(4) Um filho não é considerado legítimo se nascido nove meses após a dissolução do matrimônio. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Apenas a afirmativa (1) está correta. 
 

B(  ) Somente as afirmativas (1) e (3) estão corretas. 
 

C(  ) Somente as afirmativas (1) e (2) estão corretas. 
 

D(  ) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 
 
13) Ainda a partir do Texto 2, analise as afirmativas abaixo. 
 
  I - O pronome demonstrativo  esse, nas duas ocorrências do Texto 2, retoma o filho vendido três vezes 

e o filho póstumo, respectivamente. 
 

 II - O pronome oblíquo (l)os, em vendê-los, concorda com filhos. 
 

III - O adjetivo legítimo transformar-se-ia em verbo se fosse retirado o acento agudo (legitimo). 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente a afirmativa I está correta. 

B(  ) Somente a afirmativa II está correta. 

C(  ) Somente a afirmativa III está correta. 

D(  ) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 
 
14) “Que os corpos dos escravos não sejam embalsamados e que seja abolido dos seus funerais o uso 

da bebida em torno do cadáver”. A respeito da “Tábua Décima” da Lei das XII Tábuas (fonte inter-
net, acessada em 12 de abril de 2005), assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) As formas embalsamados e abolido são derivadas de verbos, mas seguem as regras de flexão de 

um nome por funcionarem como substantivos. 
 

B(  ) As formas verbais do texto recorrem ao modo indicativo, uma vez que destacam um fato imprová-
vel, uma hipótese. 

 

C(  ) O trecho seja abolido dos seus funerais o uso da bebida pode ser adequadamente substituído por 
seja abolido dos funerais o hábito de usar bebida. 

 

D(  ) As duas formas verbais de ser correspondem ao mesmo tempo verbal, indicando singular e plural 
da mesma pessoa do discurso (2a). 

 
 
15) Indique, dentre os grupos de palavras abaixo, aquele cuja sílaba tônica das palavras esteja na 

mesma posição da sílaba tônica de:  corpos, abolido e funerais, respectivamente: 
 
A(  ) glória, enxergar, decisão; 
 

B(  ) sutil, tulipa, juiz; 
 

C(  ) doutor, rubrica, poder; 
 

D(  ) erudito, item, recém. 
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16) Assinale a alternativa em que os vocábulos formem o plural como funeral e cadáver, respectivamen-
te: 

 
A(  ) abdominal / ardor; 

B(  ) funil / qualquer; 

C(  ) cônsul / açúcar; 

D(  ) mal / caráter. 

 
 
 
17) Em “Esta é uma lei ad hoc, isto é, própria para determinada circunstância”, é CORRETO afirmar 

que: 
 
A(  ) existe uma lei denominada ad hoc; 

B(  ) a expressão isto é introduz uma explicação; 

C(  ) as palavras adjetivas própria e determinada referem-se à lei; 

D(  ) a palavra própria, no contexto, significa única. 

 
 
 
18) “Para criar uma nova pasta no Windows Explorer em português, uma alternativa é selecionar o local 

onde se deseja criar a pasta e clicar no menu ..........., depois em ........... e finalmente em ............” 
 

Escolha  a  alternativa  que completa,  CORRETAMENTE  e  respectivamente, os espaços no texto 
acima. 

 
A(  ) Arquivo; Pasta; Novo. 
 
B(  ) Editar; Pasta; Novo. 
 
C(  ) Arquivo; Novo; Pasta. 
 
D(  ) Novo; Arquivo; Pasta. 
 
 
 
 
19) Assinale a alternativa CORRETA. 

 
Ao selecionar um texto no Microsoft Word, o motivo pelo qual o tipo de fonte aparece em branco no 
campo correspondente da barra de ferramentas de formatação é: 

 
A(  ) Isto ocorre sempre que um trecho de texto é selecionado. 
 
B(  ) O usuário selecionou o texto de forma errada. 
 
C(  ) Houve algum erro interno do aplicativo. 
 
D(  ) O texto possui mais do que um único tipo de fonte. 
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20) “O .................... Internet Explorer possui um recurso especial para o registro e organização de 
...................., para o caso de se precisar acessá-lo novamente, denominado ....................”.  
 
Escolha  a  alternativa  que  completa, CORRETAMENTE  e respectivamente, os espaços no texto 
acima. 

 
A(  ) Navegador; usuários; catálogo de endereços. 
 
B(  ) Navegador; endereços; favoritos. 
 
C(  ) Site; endereços; catálogo de endereços. 
 
D(  ) Site; usuários; favoritos. 
 
 
 
21) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

De acordo com a  Lei no 8.112, de 11/12/90  (Regime  Jurídico  dos  Servidores  Públicos  Civis da 
União), a Ação Disciplinar prescreverá: 

 
A(  ) Em 3 (três) anos, quanto às infrações  puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou dis-

ponibilidade e destituição de cargo em comissão. 
 
B(  ) Em 2 (dois) anos, quanto à suspensão. 
 
C(  ) Em 120 (cento e vinte) dias, quanto à advertência. 
 
D(  ) Todas as alternativas estão erradas. 
 
 
 
22) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

São formas de provimento de cargo público: 
 
A(  ) Nomeação, promoção, aproveitamento. 
 
B(  ) Reversão, transferência, reintegração. 
 
C(  ) Recondução, nomeação, ascensão. 
 
D(  ) Readaptação, transferência, reversão. 
 
 
 
23) De acordo com o disposto no Regimento Interno do TRE/SC, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Servirá como Procurador Regional Eleitoral junto ao Tribunal o membro do Ministério Público Esta-

dual que for designado pelo Procurador-Geral da República. 
 
B(  ) Cabe ao Presidente do TRE/SC exercer a Corregedoria Regional Eleitoral, cumulativamente. 
 
C(  ) Compete  ao Vice-Presidente do TRE/SC presidir a Comissão Apuradora das Eleições para gover-

nador, vice-governador, membros do Congresso Nacional e da Assembléia Legislativa. 
 
D(  ) Ao Corregedor  Regional  Eleitoral incumbe, além das demais atribuições definidas no Regimento 

Interno da Corregedoria Regional Eleitoral, exercer o poder de polícia nas dependências do Tribu-
nal. 
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24) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

O Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral: 
 
A(  ) são eleitos pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral dentre os desembargadores que o compõem. 
 
B(  ) são eleitos pelo Tribunal  de Justiça do respectivo Estado dentre os desembargadores que o com-

põem. 
 
C(  ) são eleitos  pelo  próprio  Tribunal Regional Eleitoral dentre os desembargadores e os juízes que o 

compõem. 
 
D(  ) são eleitos pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral dentre os membros que o compõem. 
 
 
 
25) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A eleição para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito: 
 
A(  ) será  realizada  no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no primeiro domingo de no-

vembro, em segundo turno, se houver, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores, 
do ano anterior ao do término do  mandato dos que devam suceder. 

 
B(  ) será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, 

em segundo turno, se houver, no caso de Municípios com mais de duzentos mil eleitores, do ano 
anterior ao do término do mandato dos que devam suceder. 

 
C(  ) será realizada no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, 

em segundo turno, se houver, no caso de Municípios com mais de duzentos mil habitantes, do ano 
anterior ao do término do mandato dos que devam suceder. 

 
D(  ) será  realizada  no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no primeiro domingo de no-

vembro, em segundo turno, se houver, no caso de Municípios com mais de duzentos mil habitan-
tes, do ano anterior ao do término do mandato dos que devam suceder. 

 
 
 
26) Leia com atenção os itens abaixo. 
 
  I - A Constituição Federal de 1988 estabeleceu segundo turno para os cargos executivos, quando ne-

nhum dos candidatos tiver alcançado maioria simples no primeiro turno. 
 

 II - No sistema proporcional se aplica o cálculo dos quocientes eleitorais, obtidos pela divisão do núme-
ro de votos apurados pela quantidade de vagas a serem preenchidas. 

 

III - A representação de cada Estado e do Distrito Federal, no Senado Federal, será renovada de 4 
(quatro) em 4 (quatro) anos, alternadamente, por um e dois terços. 

 

IV - O sistema proporcional de eleição foi instituído por considerar-se que o sistema majoritário pode 
deixar sem representação minorias consideráveis, às vezes numericamente próximas da maioria vi-
toriosa. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente os itens I, III e IV estão corretos. 
 
B(  ) Somente os itens II e III estão corretos. 
 
C(  ) Somente os itens III e IV estão corretos. 
 
D(  ) Somente os itens II, III e IV estão corretos. 
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27) Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A proposta de criação de novas varas judiciárias é da competência privativa: 
 
A(  ) do Poder Executivo Federal ou Estadual, dependendo da jurisdição. 
 
B(  ) do Tribunal Estadual ou Regional, no âmbito de sua jurisdição. 
 
C(  ) do Supremo Tribunal Federal, acolhendo, ou  não, projeto elaborado pelo Tribunal Estadual ou Re-

gional respectivo. 
 
D(  ) do Congresso Nacional ou da Assembléia Legislativa, tratando-se de Tribunal Federal ou Estadual, 

respectivamente. 
 
 
 
 
28) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado: 
 
A(  ) por qualquer partido político com representação no Congresso Nacional. 
 
B(  ) por qualquer partido político mesmo sem representação no Congresso, desde que registrado há, 

pelo menos, seis meses. 
 
C(  ) por entidade de classe ou associação legalmente constituída há, pelo menos, seis meses. 
 
D(  ) por organizações não governamentais de defesa do meio-ambiente, desde que declaradas de utili-

dade pública, em favor de comunidades carentes. 
 
 
 
29) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral: 
 
A(  ) até a diplomação. 
 
B(  ) no prazo de dez dias, contados da diplomação. 
 
C(  ) no prazo de quinze dias, contados da diplomação. 
 
D(  ) no prazo de vinte dias, contados da diplomação. 
 
 
 
30) Assinale a alternativa CORRETA. 

 
Compete privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral esclarecer sobre matéria eleitoral, tendo tais 
esclarecimentos caráter normativo.  Como são denominados esses esclarecimentos? 

 
A(  ) Portarias e Ordens de Serviço. 
 
B(  ) Instruções. 
 
C(  ) Resoluções. 
 
D(  ) Consultas. 
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31) Assinale a alternativa CORRETA.   
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina-TRE/SC, compõe-se 
 

A(  ) de um Juiz eleito dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça e nomeado pelo Governador 
do Estado; de dois Juízes eleitos dentre os juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; 
de um Juiz federal escolhido pelo Tribunal Regional Federal; e de dois Juízes nomeados pelo Pre-
sidente da República, dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indica-
dos pelo Tribunal de Justiça. 

 
B(  ) de  dois  Juízes  eleitos dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; de dois Juízes eleitos 

dentre os juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; de um Juiz Federal escolhido pelo 
Tribunal Regional Federal; e de dois Juízes nomeados pelo Presidente da República dentre seis 
advogados com reputação ilibada e idoneidade moral, dispensado o notável saber jurídico, indica-
dos pelo Tribunal de Justiça. 

 
C(  ) de  dois  Juízes  eleitos dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; de dois Juízes eleitos 

dentre os juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; de um Juiz Federal escolhido pelo 
Tribunal Regional Federal; e de dois Juízes nomeados pelo Presidente da República, dentre seis 
advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. 

 
D(  ) de  três Juízes  eleitos  dentre  os desembargadores do Tribunal de Justiça; de dois Juízes eleitos 

dentre os juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; e de dois Juízes nomeados pelo 
Presidente da República, dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, in-
dicados pelo Tribunal de Justiça. 

 
 
 
32) Leia com atenção e assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A(  ) A apuração  nas  Juntas Eleitorais começará no dia seguinte ao das eleições, atualmente na noite 

das eleições face o emprego de urnas eletrônicas e, salvo motivo justificado, deverá terminar den-
tro de 10 (dez) dias.  Em caso de impossibilidade, deverá ser comunicado o Tribunal Regional, 
mencionando o período necessário, que não poderá ultrapassar 5 (cinco) dias, sob as penas legais 
de perda de competência para prosseguir na apuração e multa aos membros da junta. 

 
B(  ) Nas  eleições  municipais  e  para  governador, senador, deputado federal e estadual, compete às 

Juntas Eleitorais a apuração e totalização dos votos. 
 
C(  ) Nas eleições  presidenciais, cabe  inicialmente aos Tribunais Regionais a totalização dos votos de 

todas as zonas eleitorais das unidades da federação, com envio dos resultados posteriormente ao 
Tribunal Superior Eleitoral, para totalização, por ele, de todos os resultados do País. 

 
D(  ) Compete  às  Juntas  Eleitorais expedir diploma aos eleitos para cargos municipais, sendo que nos 

municípios onde houver mais de uma junta, a expedição dos diplomas será feita pela que for pre-
sidida pelo juiz eleitoral mais antigo, à qual as demais enviarão os documentos da eleição. 

 
 
 
33) Considere os conceitos sobre semiologia e diagnóstico abaixo emitidos e assinale a alternativa 

CORRETA. 
  
A(  ) Diagnóstico diferencial  é aquele que utiliza métodos clínicos semiológicos para tentar identificar as 

enfermidades com características semelhantes. 
 
B(  )  Prognóstico é o acompanhamento periódico do caso após a realização do tratamento. 
 
C(  ) Dor, mal-estar, cansaço e inapetência são exemplos de sinais de determinadas doenças. 
 
D(  ) Sinais são manifestações  clínicas  subjetivas  visíveis pelo profissional e sintomas são manifesta-

ções objetivas percebidas pelo paciente e relatadas ao profissional. 
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34) No diagnóstico e plano de tratamento odontológico de um paciente que será submetido a uma cirur-
gia odontológica, é necessário o conhecimento sobre “pressão arterial”.  
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) A pressão arterial máxima também é chamada de diastólica. 
 
B(  ) A pressão  diastólica  é o  momento  de relaxamento dos ventrículos e é também conhecida como 

pressão arterial mínima. 
 
C(  ) A pressão diastólica é o momento em que os ventrículos se contraem. 
 
D(  ) O hipertenso leve freqüentemente apresenta sinais e sintomas como: dor de cabeça, perturbações 

visuais, zumbido no ouvido e tontura. 
 
 
 
 
35) Com relação ao tema infecção pelo HIV e AIDS, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Entre as manifestações estomatológicas da AIDS, destacam-se as candidíases bucais e os tumo-

res de origem epitelial, tais como o Sarcoma de Kaposi e o Linfoma de Burkitt. 
 
B(  ) O HIV tem especial predileção pela destruição das células que contêm, em sua superfície, o recep-

tor CD4+, e as células mais importantes do sistema imunológico que apresentam esses receptores 
são os macrófagos. 

 
C(  ) Entre os marcadores laboratoriais imunológicos da AIDS, a taxa de linfócitos T-CD4+ é a mais con-

fiável, sendo que quanto mais alta for, maior será o risco de progressão da doença. 
 
D(  ) É chamado de infecção vertical o mecanismo de transmissão do HIV pelo qual a mãe infectada 

pelo vírus transmite o mesmo ao seu filho, seja durante a gravidez, parto, ou depois do nascimen-
to, na amamentação. 

 
 
 
 
36) Com relação ao diagnóstico da CÁRIE DENTAL, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) O correto diagnóstico clínico da “mancha branca”, ou cárie incipiente do esmalte, deve ser realiza-

do após a remoção da placa bacteriana que recobre o local e a utilização de jatos de ar para elimi-
nar a água contida nos micro-poros do esmalte. 

 
B(  ) A formação  de dentina esclerosada pelos ameloblastos é um importante mecanismo de defesa do 

tecido pulpar contra as agressões causadas pela cárie dental. 
 
C(  ) Clinicamente, a  cárie  de  dentina  que  se  apresenta paralisada adquire coloração acastanhada 

ou amarronzada. Sua consistência amolecida à curetagem indica a necessidade de remineraliza-
ção pela ação de fluoretos. 

 
D(  ) A cárie dental  deve  ser encarada como uma doença bucal, em que as cavidades representam a 

manifestação clínica da doença. Os  indivíduos  de  risco  são aqueles que desenvolvem a doença, 
independentemente dos desafios do ambiente bucal cariogênico. 
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37) Sobre o tema HALITOSE, assinale com  V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com F, a(s) afirmati-
va(s) falsa(s). 

 
(  ) As halitoses podem ser provocadas pela eliminação de substâncias odoríferas pelas vias respirató-

rias e pela boca, ou pela contaminação por produtos aromáticos pela via hematogênica. 
 

(  ) A maioria  das  causas da halitose é de origem não bucal e ela pode ser proveniente de distúrbios 
nos tratos respiratório e digestivo, distúrbios patológicos gerais e psicogênicos. 

 

(  ) O  paciente  portador  de  diabetes melitus  apresenta  alterações importantes na cavidade bucal que 
podem levar ao diagnóstico da doença, além da halitose cetônica característica, presente quando o 
paciente está descompensado. 

 

(   ) Variações  no  hálito normal do paciente podem estar relacionadas à hora do dia, idade, períodos de 
fome ou de jejum e ciclos fisiológicos da mulher, tais como período menstrual, gravidez e lactação. 

 

Assinale a alternativa que contiver a seqüência CORRETA das afirmativas, de cima para baixo.  
 
A(  ) V – V – V – V. 
 

B(  ) V – F – F – V. 
 

C(  ) F – V – V – F. 
 

D(  ) V – F – V – V. 
 
 
 
 
 
 
38) Considere as afirmativas abaixo referentes à técnica radiográfica “PANORÂMICA”: 
 
  I - A radiografia panorâmica é uma tomografia, com corte tomográfico abrangendo as regiões dento-

alveolares. 
 
 II - As imagens da radiografia panorâmica têm reduzida definição de imagem (em relação à das técni-

cas intrabucais), devido à borrosidade inerente à técnica. 
 
III - A  radiografia  panorâmica  oferece  baixa magnificação (ampliação) das  imagens, o que a torna 

fidedigna para mensurações nas imagens. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Apenas a afirmativa I está correta. 
 
B(  ) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 
C(  ) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
D(  ) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
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V = raiz vestibular 
P = raiz palatina 
M = mesial 
D = distal 

  
P 

M D M D

P 

Figura A Figura B

V V 

39) Considere as indicações de maior competência das incidências radiográficas periapical da bisse-
triz, interproximal (bite-wing) e oclusal.  
 
Assinale com  “P”  o que for indicação da periapical da bissetriz, com  “I”  o que for indicação da 
interproximal e com  “O”, o que for indicação da oclusal. 

 
(  ) Pesquisa de recidivas de cáries. 
(  ) Avaliação dos tecidos periapicais. 
(  ) Pesquisa de cáries proximais. 
(  ) Observação das corticais vestibular e lingual da mandíbula. 
(  ) Avaliação da repleção endodôntica. 
 

A seqüência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
A(  ) O – I – O – P – P. 

B(  )  I –  I – P – O – P. 

C(  )  I – P –  I – O – P. 

D(  ) P – I – O – P – O. 

 
 
 
 
40) A Figura A abaixo nos mostra uma incidência ortorradial, obtida pela técnica periapical da bissetriz 

do elemento dental 24. Como suas raízes vestibular e palatal projetaram-se superpostas pratica-
mente em toda a sua extensão, se fez necessária uma outra radiografia pela mesma técnica (Figura 
B), variando apenas sua incidência (dissociação), para visualizar essas duas raízes, pelo menos em 
seu terço apical.  

 
Qual das alterações da técnica, citadas abaixo, foi realizada para se obter a imagem da Figura B? 

 
  
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Variação da angulação horizontal para distal – (dissociação distorradial). 
 
B(  ) Variação da angulação horizontal para mesial – (dissociação mesiorradial). 
 
C(  ) Aumento da angulação vertical. 
 
D(  ) Diminuição da angulação vertical.  
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41) Com relação à técnica periapical da bissetriz, assinale com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e 
com F, a(s) afirmativa(s) falsa(s). 

 
(  ) O “Princípio do Paralelismo” deve  ser  obedecido  nesta técnica para evitar o alongamento ou o en-

curtamento da imagem do elemento dental. 
 
(  ) As angulações verticais crescem da região posterior para a região anterior, nas tomadas radiográfi-

cas pela técnica periapical da bissetriz, em razão do aumento do ângulo entre o longo eixo do dente 
e a película radiográfica, imposto pela anatomia da arcada. 

 
(  ) O “Princípio de Cieszinsky” determina  as  angulações verticais a serem utilizadas na técnica radio-

gráfica periapical da bissetriz. 
 
(  ) Em todas as regiões a serem radiografadas pela técnica periapical da bissetriz, o filme deve ser co-

locado com uma margem de segurança (espaço entre a face oclusal ou bordo incisal do dente e o 
bordo livre do filme) de aproximadamente 3 cm. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA das afirmativas, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – F – F – V. 

B(  ) F – V – V – F. 

C(  ) F – F – V – V. 

D(  ) V – V – F – F. 

 
 
 
 
42) Considerando um bebê – criança na faixa etária de zero a 3 anos – assinale com V a(s) afirmati-

va(s) verdadeira(s) e com F, a(s) afirmativa(s) falsa(s). 
 
(  ) A responsabilidade pela limpeza / escovação dos dentes deve ser do pai / mãe ou do(s) responsá-

vel(eis). 
 
(  ) O dentifrício é  importante na prevenção da cárie. Por isso, quanto maior a quantidade utilizada me-

lhor o resultado no que se refere à prevenção da cárie. 
 
(   ) A escovação noturna de dentes e/ou mucosas pode ser feita ou não, independente do fato de o be-

bê / criança mamar antes de dormir. 
 
(  ) A utilização da fralda umedecida com água filtrada, objetivando a limpeza de dentes e/ou mucosas, 

é uma opção de escolha mesmo para os bebês / crianças que tenham os primeiros molares decí-
duos irrompidos. 

 
Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA das afirmativas, de cima para baixo. 

 
A(  ) V – V – F – F. 

B(  ) F – V – F – F. 

C(  ) V – F – F – V. 

D(  ) F – F – V – V. 
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43) Em relação ao “selamento biológico” (S.B.), considere as afirmativas: 
 
  I - Clinicamente o selamento biológico é reconhecido como uma coloração escura das fossas e fissu-

ras. 
 
 II - O selamento biológico se caracteriza pelo processo de mineralização progressiva da placa dentária 

das fossas e fissuras. 
 
III - Ao exame clínico (toque), o selamento biológico se apresenta como uma estrutura mineralizada 

(dura) não retentiva. 
 
IV - O selamento biológico pode ocorrer tanto nos molares decíduos como nos permanentes e pré-

molares. 
  

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Todas as afirmativas estão corretas. 

B(  ) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

C(  ) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

D(  ) Nenhuma das afirmativas está correta. 

 
 
 
 
 
44) Considere as afirmativas sobre hábitos alimentares: 
 
  I - A avaliação dos hábitos alimentares da criança de menor idade pode ter papel fundamental na defi-

nição do risco à doença cárie dentária. 
 
 II - A orientação ao consumo racional de açúcar nas refeições faz parte do aconselhamento dietético 

para os pacientes e seus responsáveis, com o objetivo de prevenir e/ou controlar a doença cárie 
dentária. 

 
III - A introdução precoce da sacarose facilita a implantação e colonização de uma microbiota cariogêni-

ca. 
 
IV - Os fatores da alimentação que podem ter influência na atividade de cárie no paciente são: o tipo de 

carboidrato, a freqüência de ingestão e a forma física dos alimentos consumidos. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

B(  ) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C(  ) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

D(  ) Todas as afirmativas estão corretas. 
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45) Nos tempos atuais, ganha importância entre os procedimentos de higiene bucal o uso da CLORE-
XIDINE (digluconato de clorexidine)  como agente antimicrobiano. Dentre os itens abaixo, quais os 
que são  indicações de uso  clínico da clorexidine?  

 
  I - Pacientes que apresentam alta atividade de cárie. 

 II - Durante a terapia de ulcerações aftosas (aftas). 

III - Portadores de aparelho ortodôntico.  

IV - Durante a fase de cicatrização, após intervenção cirúrgica bucal. 
 

Assinale a alternativa  CORRETA. 
 
A(  ) Todos os itens estão corretos. 

B(  ) Somente estão corretos os itens I, III e IV. 

C(  ) Somente estão corretos os itens II e III. 

D(  ) Nenhum dos itens está correto. 

 
 
 
 
 
 
 
46) Sobre o Flúor na Odontologia, identifique com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com F, a(s) afir-

mativa(s) falsa(s). 
 
(  ) A concepção atual do mecanismo de ação do flúor exige a presença constante de flúor na cavidade 

bucal, em doses seguras, agindo diretamente no processo de desmineralização-remineralização e 
controlando assim o desenvolvimento da cárie. 

 
(  ) A concepção atual do mecanismo de ação do flúor exige a presença de flúor no momento da forma-

ção do esmalte dental, de modo que se forme fluorapatita que é insolúvel aos ácidos da placa den-
tal, portanto, conferindo resistência à cárie após a erupção do elemento dental. 

 
(  ) O monoflúor fosfato de sódio é incompatível com abrasivos à base de carbonato de cálcio utilizados 

em dentifrícios; por isso esse tipo de fluoreto deve ser utilizado apenas em dentifrícios com dióxido 
de silício como abrasivo. 

 
(  ) A intoxicação por flúor pode ser: aguda, quando ocorre a ingestão de grande quantidade de flúor de 

uma única vez, e crônica, quando ocorre a ingestão de pequenas quantidades durante prolongado 
período de tempo. 

 
(  ) Com relação à intoxicação aguda, considera-se como dose provavelmente tóxica de flúor a quanti-

dade de 5,0 mgF/kg, a partir da qual os cuidados devem ser aumentados. 
 

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA das afirmativas, de cima para baixo. 
 
A(  ) V – V – F – F – V. 

B(  ) V – F – F – V – V. 

C(  ) F – V – F – V – V. 

D(  ) V – F – V – V – F. 
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47) Considere  as afirmativas abaixo, sobre o processo de esterilização de instrumentais de uso em 
Odontologia: 

 
  I - A esterilização significa a ausência de todas as formas de vida microbiana em determinado meio, 

devido à aplicação apenas de agentes químicos. 
 
 II -  A esterilização pelo calor seco é menos penetrante que pelo calor úmido e, por esta razão, o pro-

cesso por calor seco requer temperaturas mais elevadas e tempo de exposição mais prolongado. 
 
III -  Para realizar a esterilização em autoclave, os instrumentais precisam ser acondicionados em paco-

tes (invólucros) de tamanho adequado, íntegros e permeáveis ao vapor d’água sob pressão. 
 
IV - A desinfecção dos instrumentais e do ambiente do consultório é um método seguro para se evitar a 

contaminação cruzada. 
 
V - Algumas doenças podem ser transmitidas através da inalação de microorganismos em suspensão 

devido aos aerossóis produzidos pelo uso de equipamentos rotatórios e sônicos, ou através da fala, 
tosse e espirros. 

  
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Apenas a afirmativa I está correta. 

B(  ) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C(  ) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D(  ) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 

 
 
 
 
48) De acordo com o tema “Biossegurança”, identifique com V a(s) afirmativa(s)s verdadeira(s), e com 

F, a(s) afirmativa(s) falsa(s). 
 
(  ) A utilização de bochecho de clorexidine a 2%, antes dos procedimentos clínicos, tem por objetivo a 

redução da contaminação da cavidade bucal. 
 
(  ) A infecção pelo vírus da hepatite é mais comum do que pelo HIV. 
 
(  ) Ainda não existe nenhuma forma de imunização contra o vírus da hepatite C. 
 
(  ) Os  instrumentos  pérfuro-cortantes  devem ser descartados em sacos de lixo especiais, resistentes, 

com símbolo de risco biológico  ou  identificação de contaminação, juntamente com o lixo de mate-
riais contaminados (algodão, gaze, etc.). 

 
(  ) O manuseio  seguro de instrumentos pérfuro-cortantes, através de instrumentais que impeçam o 

contato direto com as mãos, é a maneira mais segura de se evitar acidentes e possíveis infecções 
para o profissional e sua equipe. 

 
Assinale a alternativa que contiver a seqüência CORRETA das afirmativas, de cima para baixo.  

 
A(  ) F – F – V – V – F. 

B(  ) V – V – F – V – V. 

C(  ) V – V – V – F – V.  

D(  ) F – V – V – F – F. 
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49) Os anestésicos locais podem interagir com outros medicamentos. Quando esta interação ocorre 
com beta bloqueadores do tipo propranolol, podem  ocorrer  alterações  orgânicas no paciente do 
tipo: 

 
   I - Hipertensão 

  II - Bradicardia  

 III - Hipotensão 

IV - Taquicardia 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) I e II estão corretas. 

B(  ) III e IV estão corretas. 

C(  ) II, III e IV estão corretas. 

D(  ) Apenas a IV está correta. 

 
 
 
 
 
 
50) Com relação aos Cimentos de Ionômero de Vidro, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) São  algumas  das indicações atuais para os cimentos de ionômero de vidro: restaurações tempo-

rárias, cimentação de peças protéticas, forramento cavitário, capeamento pulpar direto e cimenta-
ção de dispositivos ortodônticos. 

 
B(  ) De acordo com a indicação clínica, os cimentos de ionômero de vidro são classificados em: Tipo I 

(restauração), Tipo II (cimentação) e tipo III (capeamento e forramento). 
 
C(  ) O mecanismo de adesão dos cimentos de ionômero de vidro à estrutura dental envolve a quelação 

dos grupos carboxílicos dos poliácidos do material com o cálcio existente no esmalte e na dentina. 
 
D(  ) Após a presa de um cimento de ionômero de vidro, a estrutura do material é formada por um aglo-

merado de partículas de pó que não reagiram, circundadas por uma matriz de polissais de zinco. 
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51) Identifique com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com F, a(s) afirmativa(s) falsa(s), sobre os Ci-
mentos Odontológicos. 

 
(  ) O resfriamento da placa de vidro durante a espatulação é considerado um método eficiente para 

retardar a reação química entre o pó e o líquido do cimento de fosfato de zinco, reduzindo o tempo 
de presa e aumentando a viscosidade do material. 

 

(  ) A reação química, ácido-base, entre o pó e o líquido do cimento de fosfato de zinco proporciona a 
formação de uma matriz amorfa e coesiva de aluminofosfato de zinco envolvendo partículas de óxi-
do de zinco que não reagiram. 

 

(  ) Após a presa, a estrutura de um cimento de óxido de zinco e eugenol é formada por uma matriz de 
eugenolato de zinco circundando partículas de óxido de zinco não reagidas, ocorrendo também a 
presença de eugenol livre. 

 

(  ) A diminuição da proporção pó-líquido durante a manipulação de um cimento de fosfato de zinco pro-
voca as seguintes alterações nas propriedades do material: diminuição da resistência à compres-
são, diminuição da espessura da película, aumento da solubilidade, aumento do pH, e aumento do 
tempo de presa. 

 

(  ) A incorporação  do  ácido ortoetoxibenzóico, assim como a incorporação de polímeros, proporciona 
aumento na resistência do cimento de óxido de zinco e eugenol. 

 

Assinale a alternativa  que contiver a seqüência CORRETA das afirmativas, de cima para baixo. 
 
A(  )  F – V – V – F – V.  

B(  )  V – V – F – F – V. 

C(  )  F – F – V – V – V. 

D(  ) V – F – V – V –  F.   

 
 
52) Sobre o Amálgama Odontológico, identifique com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com F, a(s) 

afirmativa(s) falsa(s). 
 
(  ) São  elementos  químicos  metálicos presentes nas ligas para amálgama: prata, cobre, zinco e esta-

nho. 
 

(  ) O zinco tem função desoxidante, todavia pode provocar expansão no amálgama quando este é con-
densado em presença de umidade. 

 

(  ) Em um amálgama odontológico convencional ou com baixo teor de cobre, a fase gama 1 apresenta 
maior dureza do que a fase gama 2, que por sua vez apresenta maior dureza do que a fase gama. 

 

(  ) São algumas das recomendações para limitar a exposição ao mercúrio: utilização de máscaras, lu-
vas e óculos protetores pela equipe odontológica; utilização de amálgamas pré-encapsulados; ar-
mazenagem dos restos de amálgama em recipientes contendo fixador para filmes radiográficos; re-
ciclagem dos restos de amálgama pela indústria. 

 

(  ) A fase eta é indesejável em um amálgama odontológico, pois aumenta o escoamento ou “creep” do 
mesmo. 

 
Assinale a alternativa que contiver a seqüência CORRETA das afirmativas, de cima para baixo. 

 
A(  ) F – V – F – V – V 

B(  ) V – V – F – V – F  

C(  ) V – F – V – F – V  

D(  ) F – F – V – V – V 
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53) Considerando as ramificações que o canal radicular principal pode apresentar, relacione a coluna A 
com a coluna  B: 

 
Coluna A Coluna B 

   

  I - Canal colateral (  ) Localizado no terço médio ou cervical da raiz, sai  do  canal princi-
pal e alcança o periodonto lateral. 

 II - Canal lateral (adventício)  (  ) Múltiplas terminações do canal principal. 
 

III - Canal secundário (  ) Corre  quase paralelo  ao  canal  principal, com menor diâmetro do 
que aquele. 

 

IV - Delta apical 

 

(  ) Localizado no terço apical da raiz, sai do canal principal e alcança 
o periodonto lateral. 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA de respostas na coluna B, de cima 
para baixo. 

 
A(  ) IV – I – III – II. 

B(  ) II – IV – I – III. 

C(  ) I – IV – II – III. 

D(  ) III – II – IV – I. 

 
 
 
 
 
 
54) São condições a serem satisfeitas pelos cimentos utilizados para obturação de canais radiculares: 
 
   I - Fácil manipulação 

  II - Boa estabilidade dimensional 

 III - Radiopacidade 

IV - Inalterabilidade da cor do dente 

 V - Biocompatibilidade com os tecidos periodontais apicais 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A(  ) Todas as afirmativas estão corretas. 

B(  ) Nenhuma das afirmativas está correta. 

C(  ) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

D(  ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
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55) O hidróxido de cálcio tem sido há décadas um valioso auxiliar no tratamento endodôntico. Identifi-
que com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com F, a(s) afirmativa(s) falsa(s) sobre o uso deste 
fármaco. 

 
(  ) Como curativo de demora no tratamento de dentes despolpados e infectados o hidróxido de cálcio 

exerce importante ação anti-séptica, decorrente de sua elevada alcalinidade. 
 
(  ) A literatura tem mostrado ser o hidróxido de cálcio menos eficiente que os compostos fenólicos clo-

rados contra o conjunto de microrganismos que constituem a microbiota inicial do canal infectado. 
 
(  ) O preenchimento total do canal radicular pela pasta de hidróxido de cálcio é fundamental em função 

da sua ação por contato com as superfícies infectadas. 
 
(  ) Nos tratamentos conservadores da polpa, como nos casos de capeamento, sua ação proporciona a 

formação de granulações cálcicas que se constituem em substrato favorável ao depósito de uma 
barreira de tecido duro. 

 
Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA das afirmativas, de cima para baixo. 

 
A(  ) F – V – F – V. 

B(  ) V – F – V – F. 

C(  ) F – V – V – V. 

D(  ) V – F – V – V. 

 
 
 
 
 
 
 
56) Com relação ao esvaziamento de um canal com polpa morta, é CORRETO afirmar que: 
 
  I - o  tipo  e  o  calibre  do primeiro instrumento a ser utilizado dependem da morfologia e do diâmetro 

anatômico do canal. 
 
 II - deve ser realizado de uma só vez, em bloco. 
 
III - deve ser sempre precedido de irrigação-aspiração com uma solução adequada. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 

B(  ) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

D(  ) Apenas a afirmativa II está correta. 
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57) A erosão do esmalte e dentina guarda semelhança com a atrição dental provocada pelo bruxismo. 
Assinale com E o que se refere à característica de erosão, e com B o que se refere à característica 
do bruxismo. 

 
(  ) Natureza química. 

(  ) Mais comum nas bordas incisais dos dentes anteriores e nas faces oclusais dos dentes posteriores. 

(  ) Pode-se instalar em dente sem contato com o antagonista. 

(  ) Natureza físico-mecânica. 

(  ) Provoca faceta de desgaste no dente sem perda do brilho do esmalte. 
 

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA das afirmativas, de cima para baixo. 
 
A(  ) B – B – E – B – E 

B(  ) E – B – E – B – B  

C(  ) E – E – B – B – B  

D(  ) B – E – B – E – B 

 
 
58) “Placas oclusais são aparelhos removíveis, geralmente fabricados em resina acrílica, que cobrem as 

faces oclusais dos dentes e são extensivamente usadas no tratamento da disfunção musculoarticu-
lar”.  (CARDOSO, A.C. Oclusão para você e para mim. São Paulo:  Santos, 2003.) 

 
Assinale a alternativa que NÃO REPRESENTA uma indicação das placas oclusais. 

 
A(  ) Tratamento de mordida aberta anterior. 

B(  ) Proteção de dentes com desgastes (pacientes com bruxismo). 

C(  ) Tratamento de paciente com lesões intra-articulares. 

D(  ) Tratamento de pacientes com dores musculares, dor de cabeça e dor cervical. 

 
 
59) Com relação ao deslocamento anterior de disco da articulação têmporo-mandibular, sem redução, 

os pacientes podem apresentar: 
 
   I - Click articular recíproco. 

  II - Crepitação óssea. 

 III - Dor ao apertar os dentes. 

IV - Desvio na trajetória da abertura mandibular. 

 V - Limitação da abertura mandibular. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A(  ) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B(  ) Todas as afirmativas estão corretas. 

C(  ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 

D(  ) Nenhuma das afirmativas está correta. 
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60) Com relação ao preparo para Próteses Parciais Fixas (PPF) retidas por resina (adesivas), assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

A(  ) Em geral, o preparo é confinado apenas ao esmalte. 
 
B(  ) O tipo de material a ser utilizado na prótese não tem relação com a profundidade do preparo. 
 
C(  ) A anestesia  não  é  usada, rotineiramente, durante  o preparo. Sem ela é possível monitorar a pro-

ximidade entre o preparo e a junção amelo-dentinária, conforme a sensibilidade do paciente. 
 
D(  ) Um preparo para prótese parcial tem  menor  forma de resistência do que para uma coroa total 

fundida feita no mesmo dente. 
 
 
 
 
61) Considere as afirmativas abaixo a respeito dos requisitos básicos que devem direcionar o diagnósti-

co e o planejamento de uma Prótese Parcial Removível (PPR). 
 
   I - Anamnese detalhada do paciente. 

  II - Tomada radiográfica dos pilares e das regiões-suporte. 

 III - Exames intra e extrabucais completos. 

IV - Modelos de estudo montados em articulador. 

 V - Apresentação ao paciente do diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A(  ) Somente as afirmativas II e IV estão corretas. 

B(  ) Nenhuma das afirmativas está correta. 

C(  ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 

D(  ) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
 
 
62) Das alternativas abaixo, assinale a VERDADEIRA. 
 
A(  ) A mordida  cruzada  anterior  dentária é originada, na maioria das vezes, pela guia de erupção pa-

latina dos incisivos laterais permanentes em relação aos decíduos.  
 
B(  ) Cefalometricamente, na  mordida  cruzada anterior esquelética a mandíbula sempre possui uma 

protrusão acima do normal. 
 
C(  ) Cefalometricamente, na  mordida  cruzada anterior dentária a mandíbula e a maxila não se relacio-

nam corretamente no sentido ântero-posterior. 
 
D(  ) A existência  de espaço mésio-distal para o posicionamento de um incisivo superior cruzado não é 

fundamental, já que o problema é ântero-posterior. 
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63) Assinale  a  alternativa CORRETA correspondente  a  um paciente com prognatismo mandibular 
(Classe III). 

 
A(  ) Mandíbula normal, mas com rotação posterior. 

B(  ) Uma base craniana normal, com uma mandíbula de comprimento excessivo. 

C(  ) Base craniana posterior longa, absorvendo ou não uma mandíbula muito curta ou normal. 

D(  ) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
 
 
64) Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A(  ) A deglutição  atípica com projeção lingual tem como prováveis causas a manutenção da deglutição 

infantil, a manutenção de hábitos de sucção prévios, episódios de amigdalites recorrentes, a ma-
croglossia e a respiração bucal. 

 
B(  ) São  possíveis tratamentos do hábito de sucção de dedo: aconselhamento,  acompanhamento psi-

cológico, fonoaudiologia, e tratamento ortodôntico através de barreiras mecânicas, como grades fi-
xas e removíveis. 

 
C(  ) O hábito  de  sucção de dedo pode causar mordida aberta anterior, palato profundo e mordida cru-

zada posterior. Porém não pode causar inclinação vestibular de incisivos superiores e lingual de 
incisivos inferiores. 

 
D(  ) A  respiração bucal  traz, como alterações extrabucais, componentes da denominada “face adenoi-

deana”, como face longa, estreita, dimensão vertical aumentada, narinas estreitas, incompetência 
labial e lingual, e fisionomia cansada, com acentuação de olheiras.  

 
 
 
 
65) O trauma severo sobre o elemento dental pode levá-lo à avulsão. O tratamento imediato da avulsão 

é o reimplante. Assinale com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com F, a(s) afirmativa(s)  falsa(s), 
sobre os procedimentos do reimplante. 

 
(  ) Quanto menor o tempo entre a avulsão e o reimplante, maior a chance de sucesso. 
 
(  ) O reimplante  de  dente decíduo  é pouco  recomendável, pois  eventual anquilose pode dificultar a 

erupção do permanente substituto. 
 
(  ) O dente avulsionado deve ser raspado, escovado e seco, antes de ser reimplantado. 
 
(  ) Enquanto  aguarda  o reimplante, o  dente deve permanecer em meio úmido, como leite, solução 

salina e/ou meio de cultura celular. 
 

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA das afirmativas, de cima para baixo. 
 
A(  ) F – F – V – V. 

B(  ) V – F – F – V. 

C(  ) V – V – F – F.  

D(  ) V – V – F – V. 
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66) “A  subluxação dental é um trauma que, embora não tenha  intensidade suficiente para provocar 
deslocamento do elemento dental, provoca estiramento e rompimento de algumas fibras do liga-
mento periodontal e mobilidade horizontal moderada”.  
(SOARES, I.; GOLDBERG, F. Endodontia, Técnica e Fundamentos. São Paulo: Artmed, 2001.) 

 
Assinale a alternativa que NÃO significa possível repercussão futura da subluxação. 

 
A(  ) Formação dentinária com conseqüente atresia da cavidade pulpar. 

B(  ) Extrusão contínua do elemento dental. 

C(  ) Reabsorção interna. 

D(  ) Necrose pulpar. 

 
 
67) Assinale a alternativa CORRETA. 

 

Um dos mecanismos básicos de polimerização das resinas compostas, utilizadas em restaurações 
de dentes posteriores, corresponde ao sistema fotoativado, o qual necessita de uma unidade de luz 
visível. Como a polimerização tem forte relação com o sucesso da restauração, se ela for inadequa-
da, poderemos ter conseqüências na restauração, como:  

 
A(  ) deficiência  nas  propriedades  mecânicas, evidenciada  principalmente  pela pouca resistência ao 

desgaste. 
 
B(  ) menor  probabilidade  de  agressão  fisiológica devido aos componentes monoméricos que não se 

converteram. 
 
C(  ) menor  probabilidade  de mudança  de cor do material devido à insuficiente reação do componente 

acelerador. 
 
D(  ) maior pigmentação do material devido à menor absorção de fluidos orais. 
 
 
 
68) “Apesar das vantagens das resinas compostas, estes materiais apresentam limitações quando apli-

cados diretamente, as quais podem resultar em falhas, sendo que a grande incidência destas falhas 
é atribuída a três fatores principais: à contração de polimerização, às propriedades mecânicas e à 
dificuldade técnica na obtenção de contornos satisfatórios e restabelecimento do ponto de contato 
com o dente contíguo. A partir desta constatação, e aliadas às vantagens de uma restauração ci-
mentada adesivamente, surgiram técnicas restauradoras indiretas”.   
(CHAIN, M.C.; BARATIERI, L.N. Restaurações Estéticas com Resinas Compostas em Dentes Posteriores. 
São Paulo: Artes Médicas, 1998.) 

   
Considerando as técnicas restauradoras indiretas, identifique com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) 
e com F, a(s) afirmativa(s) falsa(s). 

 
(  ) Obtenção de polimento com qualidade superior e de mais fácil realização. 
(  ) Técnica menos conservativa. 
(  ) Menor custo. 
(  ) Excelente potencial para caracterização. 
 

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA das afirmativas, de cima para baixo. 
 
A(  ) F – V – F – V. 
 

B(  ) V – F – V – F. 
 

C(  ) V – V – F – V. 
 

D(  ) V – F – F – V. 
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69) Em relação ao processo de adesão dental, assinale com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com F, 
a(s) afirmativa(s) falsa(s). 

 
(  ) Após o condicionamento ácido dentinário, caso a superfície da dentina seja desidratada com jato de 

ar, haverá um colapso das fibrilas de colágeno desta região. Para obter a expansão desta rede de 
fibrilas, basta o profissional reumedecer a dentina pelo mesmo tempo que levou para desidratá-la. 

 

(  ) Os solventes utilizados nos Primers dos sistemas adesivos (acetona ou etanol) se misturam rapida-
mente à água da superfície da dentina, aumentando sua “pressão de vapor”, favorecendo sua eva-
poração e possibilitando que as fibrilas de colágeno sejam envolvidas por monômeros resinosos. 

 

(  ) Após  a  exposição da rede de fibrilas colágenas da dentina por meio de condicionamento ácido, 
caso esta camada seja desidratada somente com jatos de ar haverá o colapso das fibrilas e perda 
significativa dos espaços interfibrilares. A desidratação pode ser obtida mediante aplicação de um 
composto com solvente orgânico e monômeros hidrofílicos, mantendo-se parcialmente a expansão 
da rede dos espaços interfibrilares. 

 

(  ) A  utilização  da  carga  nas resinas fluidas (adesivos) diminui sua contração de polimerização e au-
menta o seu módulo de elasticidade, o que pode contribuir para o relaxamento das tensões induzi-
das durante a contração de polimerização das resinas compostas, funcionando como amortecedor 
de tensões. 

 

(  ) Em pacientes idosos, no processo de adesão dentinária, obtém-se camadas híbridas mais espes-
sas, quando comparadas às obtidas em pacientes jovens, conseguindo-se comparativamente  me-
lhores resultados de adesão dentinária. 

 

Assinale a alternativa que mostra a seqüência CORRETA das afirmativas, de cima para baixo. 
 

A(  ) V – V – F – V – F. 
 

B(  ) V – V – F – F – V. 
 

C(  ) F – F – V – V – V.  
 

D(  ) F – V – V – V – F. 
 
 
70) Considere as afirmativas abaixo sobre restaurações de amálgama e assinale com V a(s) verdadei-

ra(s) e com F, a(s) falsa(s). 
 
(  ) São finalidades do acabamento e polimento da restauração:  aumentar a resistência do amálgama  à 

corrosão e diminuir o índice de fraturas de bordas. 
 
(  ) O acabamento e polimento podem ser feitos 10 (dez) horas após a execução da restauração, pois o 

amálgama já terá alcançado elevado grau de cristalização. 
 
(  ) A brunidura da restauração, pós-escultura, tem como um dos seus objetivos diminuir o conteúdo de 

mercúrio residual nas bordas da restauração. 
 
(  ) O  preparo cavitário de classe I  em  amálgama  pode ter ângulos internos tanto arredondados quan-

to vivos. 
 
(  ) Nos preparos cavitários de classe II, a direção da parede de esmalte vestibular da caixa proximal, 

vista ocluso-gengivalmente, deverá ser paralela à direção dos prismas de esmalte, o que proporcio-
nará  um ângulo de 90° da parede de amálgama com a margem cavitária. 

 

Assinale a alternativa que mostra a seqüência CORRETA das afirmativas, de cima para baixo. 
 
A(  ) F – V – F – V – F. 

B(  ) V – F – V – F – V. 

C(  ) V – V – F – F – V. 

D(  ) V – F – F – V – V.  
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QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
 
1) O exame radiográfico se constitui num dos mais importantes meios de diagnóstico na área da Odon-

tologia. A forma desse exame mais comumente utilizada é a chamada  RADIOGRAFIA PERIAPICAL 
DA BISSETRIZ. Assim sendo, descreva o procedimento técnico para execução deste tipo de radio-
grafia, numa tomada radiográfica de molares superiores, seguindo o roteiro abaixo: 

 
a) princípios básicos de projeção;  

b) posição da cabeça;  

c) localização da película;  

d) retenção da película;  

e) angulações;  

f) marco de referência (local em que incide o feixe central dos raios X); 

g) exposição. 

 
 
 
 
 
2) Osteomielite com periostite ossificante (Osteomielite de Garrè) 
 

Descreva esta entidade patológica, seguindo o roteiro abaixo: 
 
a) conceito; 

b) etiologia; 

c) faixa etária preferencial; 

d) região preferencial; 

e) achados do exame clínico intrabucal; 

f) achados do exame clínico extrabucal; 

g) achados radiográficos em nível de tomada periapical; 

h) achados radiográficos em nível de tomada oclusal; 

i) tratamento; 

j) prognóstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA  -  CONCURSO PÚBLICO 29

 
 

FOLHA DE RASCUNHO – QUESTÕES DISCURSIVAS 
 
  

TRANSCREVA A RESPOSTA DAS QUESTÕES DISCURSIVAS  
 

PARA A FOLHA PRÓPRIA. 
 
 

ESTE RASCUNHO  NÃO  SERÁ CORRIGIDO. 
 
 

 
Questão 1 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA  -  CONCURSO PÚBLICO 30

 
 
 

 
Questão 2 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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GRADE DE RESPOSTAS 

 
CARGO:  ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA DE APOIO ESPECIALIZADO 

 
ODONTÓLOGO 

 
 

ALTERNATIVAS 
 

ALTERNATIVAS  
QUESTÕES 

A B C D 

 
QUESTÕES

A B C D 
01     36     
02     37     
03     38     
04     39     
05     40     
06     41     
07     42     
08     43     
09     44     
10     45     
11     46     
12     47     
13     48     
14     49     
15     50     
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ESTA FOLHA NÃO SERÁ CORRIGIDA, MAS PODERÁ SER DESTACADA PARA VOCÊ  
 

LEVAR E CONFERIR O SEU GABARITO 
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