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Conhecimentos Básicos
Conhecimentos Específicos
INSTRUÇÕES
-

Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.

-

Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.

-

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.

-

Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:
-

procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.

-

verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.

-

marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:

A

C D E

ATENÇÃO
-

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.

-

Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.

-

Responda a todas as questões.

-

Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.

-

Você terá 3 horas e 30 minutos para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.

-

Devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas.

-

Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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espécies silvestres e competindo com elas por alimento – ou se
CONHECIMENTOS BÁSICOS
Atenção:

As questões de números 1 a 10 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

alimentando delas diretamente.
Por sua capacidade de sobrepujar espécies nativas, as
espécies invasoras são consideradas a segunda maior ameaça

Quem caminha pelos mais de 70 quilômetros de praia da

à biodiversidade no mundo – atrás apenas da destruição dos

Ilha Comprida, no litoral sul de São Paulo, pode perceber uma

hábitats. Ao assumirem o papel de pragas e vetores de doen-

paisagem peculiar. Em meio às dunas da restinga, onde deveria

ças, elas também causam impactos significativos na agricultura

existir apenas vegetação rasteira, grandes pinheiros brotam por

e na saúde humana.

toda parte. A sombra das árvores é um bem-vindo refresco para

(Adaptado de Herton Escobar. O Estado de S. Paulo, Vida&,
23 de julho de 2006, A25)

os moradores da região, mas a verdade ecológica é que elas
não deveriam estar ali – assim como os pombos não deveriam

1.

estar nas praças das cidades, nem as tilápias nas águas dos

Está correta a afirmativa feita a respeito do texto:
(A)

Plantas que foram introduzidas em certas regiões
brasileiras, por serem “diferentes” das que formam o
hábitat natural, tornam-se elementos decorativos da
paisagem, como no litoral sul paulista.

(B)

A culinária brasileira beneficiou-se grandemente da
introdução de espécies imigrantes, como o uso do
dendê na Bahia, o búfalo, na Região Norte, ou as
tilápias, de aceitação geral.

(C)

O vocábulo “exóticas” apresenta diferentes significados e, em relação às espécies assim denominadas,
é possível entendê-las no sentido próprio da palavra,
equivalente a “vindas de fora”.

(D)

Observam-se no texto opiniões incoerentes, pois no
início há defesa da paisagem coberta por pinheiros;
no final, porém, o autor aponta o prejuízo causado à
agricultura por espécies invasoras.

(E)

Animais originários de outros países, como o búfalo
e o javali, passaram a fazer parte dos hábitos alimentares de boa parte dos brasileiros, por seu sabor
“exótico”, quer dizer, “diferente” e “estranho”.

rios, nem o mosquito da dengue picando pessoas dentro de
casa ou as moscas varejeiras rondando raspas de frutas nas
feiras.
São todas espécies exóticas invasoras, originárias de
outros países e de outros ambientes, mas que chegaram ao
Brasil e aqui encontraram espaço para proliferar. Algumas são
exóticas também no sentido de “diferentes” ou “esquisitas”, mas
muitas já se tornaram tão comuns que parecem fazer parte da
paisagem nacional tanto quanto um pau-brasil ou um tucano.
Outros exemplos, apontados pelo Programa Global de Espécies
Invasoras e por cientistas brasileiros, incluem o pinus, o dendezeiro, as acácias, a mamona, a abelha-africana, o pardal, o
barbeiro, a carpa, o búfalo, o javali e várias espécies de
gramíneas usadas em pastos, além de bactérias e vírus
responsáveis por doenças importantes como leptospirose e

_________________________________________________________

2.

Percebe-se claramente, no texto,
(A)

defesa do cenário econômico, além do paisagístico,
criado com a introdução de espécies trazidas de fora
para o nosso país.

(B)

crítica, apoiada em resultados econômicos, referente
à introdução de espécies estrangeiras no país, tanto
de plantas quanto de animais.

(C)

discussão de relatórios científicos a respeito do necessário controle a que devem ser submetidas algumas espécies invasoras no Brasil.

(D)

exposição, de caráter didático, de aspectos pitorescos da paisagem brasileira, especialmente em
alguns pontos de atração turística.

(E)

preocupação, a partir da análise de informações diversas, com a presença de espécies estrangeiras no
hábitat natural brasileiro.

cólera.
Nenhuma delas é nativa do Brasil. Dependendo das
circunstâncias, podem ser meras “imigrantes” inofensivas ou
invasoras altamente nocivas. Dentro do sistema produtivo, por
exemplo, o búfalo e o pinus são apenas espécies exóticas.
Quando escapam para a natureza, entretanto, muitas vezes
tornam-se organismos nocivos aos ecossistemas “naturais”.
Espécies invasoras não têm predadores naturais e se multiplicam rapidamente. São fortes, tipicamente agressivas e
controlam o ambiente que ocupam, roubando espaço das
2
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3.

6.

... mas a verdade ecológica é que elas não deveriam estar
o
ali ... (1 parágrafo)
A expressão grifada acima permite inferir corretamente,
considerando-se o contexto, que
(A)

(B)

certas plantas, como os pinheiros, ao se multiplicarem no litoral sul de São Paulo, oferecem bem-estar
à população, além de embelezarem a paisagem.
a excessiva população de algumas espécies animais, como por exemplo os pombos, pode provocar
desequilíbrio ambiental e disseminar doenças.

Os segmentos que representam sentidos opostos entre si
são:
(A)

uma paisagem peculiar − um bem-vindo refresco.

(B)

originárias de outros países − muitas já se tornaram
tão comuns.

(C)

Dentro do sistema produtivo − são apenas espécies
exóticas.

(D)

controlam o ambiente − sobrepujar espécies nativas.

(E)

meras “imigrantes” inofensivas − invasoras altamente nocivas.

_________________________________________________________

(C)

a presença de moscas varejeiras e de mosquitos,
quer em ambientes fechados quer em locais públicos, atesta desinformação e descuido da população.

(D)

os riscos à saúde da população trazidos por certas
doenças, como leptospirose e cólera, podem ser
controlados por serem elas espécies invasoras no
país.

(E)

7.

... elas também causam impactos significativos na agricultura e na saúde humana. (final do texto)
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o
do grifado acima está na frase:

a formação de pastos decorre de um perfeito
entrosamento entre várias espécies de gramíneas
introduzidas no país e aquelas que pertencem ao
ecossistema "natural".

(A)

... grandes pinheiros brotam por toda parte.

(B)

... mas que chegaram ao Brasil ...

(C)

... e aqui encontraram espaço ...

(D)

... o búfalo e o pinus são apenas espécies exóticas.

(E)

... e competindo com elas por alimento.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

8.
4.

Conclui-se corretamente do texto que espécies invasoras
(A)

podem tornar-se um problema complexo, com repercussões ambientais e econômicas de grande impacto negativo.

(B)

beneficiam o ecossistema de regiões inteiras, permitindo ganho econômico importante, por serem diferenciadas das demais.

(C)

se integram com perfeição ao ecossistema natural,
convivendo em harmonia com as espécies nativas
em algumas regiões.

(D)

exigem maiores cuidados para se adaptarem perfeitamente às condições ambientais e, mais ainda, se
estiverem livres na natureza.

(E)

perdem totalmente suas características principais,
ao se incluírem em um local, integrando-se à
paisagem.

A mesma seqüência de tempos e modos dos verbos grifados acima está reproduzida nos verbos, também grifados, da frase:

_________________________________________________________

5.

Por sua capacidade de sobrepujar espécies nativas, as
espécies invasoras são consideradas a segunda maior
ameaça à biodiversidade no mundo ... (4o parágrafo)
Observa-se no segmento acima uma relação, respectivamente, de

... mas muitas já se tornaram tão comuns que parecem
o
fazer parte da paisagem nacional... (2 parágrafo)

(A)

Trazido por imigrantes bolivianos que trabalhavam
nas fazendas de café de São Paulo, o barbeiro
transformou-se no principal vetor da doença de
Chagas.

(B)

O mexilhão-dourado chegou ao Brasil na água de
lastro dos navios e contamina o meio aquático,
causando sérios prejuízos a empresas de energia e
de abastecimento.

(C)

Os búfalos das regiões de banhado da Amazônia,
por serem agressivos e perigosos, causam degradação de recursos hídricos e de sistemas de
drenagem.

(D)

O Aedes aegypti, de origem africana, é o inseto
vetor da transmissão da dengue e da febre amarela,
que constituem duas importantes doenças tropicais.

(E)

O caramujo-gigante-africano é maior e se reproduz
com mais velocidade que os caramujos nativos,
competindo com eles no meio ambiente; podem,
ainda, transmitir doenças.

_________________________________________________________

9.

O emprego das aspas em algumas palavras do texto
(A)

chama a atenção do leitor para a importância de seu
sentido no contexto.

(B)

indica uso específico de termos técnicos para esclarecer alguns conceitos.

(A)

condição e causa.

(B)

temporalidade e condição.

(C)

aponta para o sentido particular de certas palavras
de uso comum na gíria.

(C)

finalidade e explicação.

(D)

mostra a inclusão de opiniões alheias, como um
novo interlocutor no contexto.

(D)

causa e conseqüência.

(E)

(E)

conseqüência e temporalidade.

atesta a participação de palavras de origem estrangeira no vocabulário nacional.

MPUND-Conhecimentos Básicos4

3

MODELO − Caderno de Prova, Cargo 49, Tipo 001
10.

A concordância verbo-nominal está inteiramente correta
na frase:
(A)

O prejuízo econômico decorrente de problemas
ambientais causado por espécies invasoras
ultrapassam cifras enormes, em vários países.

(B)

Os pinheiros, que veio da Austrália para o litoral,
para servir de sombra e de quebra-vento, ocupou o
espaço de espécies nativas da Mata Atlântica.

(C)

Espécies exóticas comportam-se como um hóspede
que invade uma residência, alimenta-se do que
encontra e acaba expulsando o próprio dono.

(D)

Entre as gramíneas trazidas da África para a formação de pasto para os rebanhos, estão o capimannoni, resistentes às geadas, e que inibem o
crescimento de outras plantas.

(E)

aumentar o caráter viciador dos jogos. Uma estratégia é dar a
eles o máximo de realismo e a sensação de que aquela
realidade existe de fato. Há, no entanto, o risco de se passar da
conta e, de fato, viciar. Por outro lado, pesquisadores
mostraram que jogos de ação são capazes de melhorar a
percepção visual e podem dar ao jogador um raciocínio mais
complexo.
(Adaptado de Rafael Kenski e Gabriela Aguerre. Superinteressante, junho 2003. p.57-59)

11.

A abelha-africana foi importada na década de 50 para melhoramento genético da apicultura, mas escapou algumas rainhas e se espalhou por todo o
continente.

O texto deixa claro que os jogos

I.

constituem uma inclinação inata do ser humano,
tanto que há vestígios antiqüíssimos de dispositivos
utilizados em passatempos.

II.

produzem sentimentos negativos nas pessoas que
se dedicam a eles, por misturarem cenas fictícias à
vida real.

III.

apresentam alguns aspectos negativos, pois podem
levar pessoas a agirem como viciadas, quando se
voltam exclusivamente para eles, desligando-se de
sua vida real.

_________________________________________________________

Atenção:

As questões de números 11 a 15 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

Poucos lugares têm cenas tão diversificadas quanto as
telas de videogame. Esses jogos estão derrubando a fronteira
que separa a brincadeira da realidade, e há muito tempo deixaram de ser coisa de garotos trancados em casa. Os viciados
em Atari e em fliperama durante os anos 80 cresceram, mas
não abandonaram o hábito. O mercado de videogames movimenta bilhões de dólares, mais do que a receita das bilheterias
de cinema.
Tanto dinheiro transformou os consoles de jogo em
máquinas sofisticadíssimas. Para os jogadores, o avanço tecnológico significou uma enorme evolução sobre os jogos de
algumas décadas atrás. Os games são hoje bastante complexos, capazes de simular muitos aspectos da realidade. Os
dribles e manobras dos atuais jogos de esporte, por exemplo,
são feitos por atletas profissionais, filmados e depois transferidos para o videogame. Outra tendência é criar uma cidade
com infinitas possibilidades e deixar o jogador fazer nela o que
quiser, interagindo com personagens e descobrindo novos
lugares.
A empolgação com passatempos não é recente. Em
1920, foram encontrados no Iraque tabuleiros, peças e dados
com 2.600 anos de idade. Jogos como o xadrez, criado no
século VI, sobrevivem até hoje. “Os seres humanos são feitos
para gostar de desafios que não sejam tão fáceis a ponto de
perder a graça nem tão difíceis que se tornem frustrantes”,
afirma o psicólogo alemão Dietrich Dörner. Os videogames
conseguem preencher essa disposição inata de forma eficiente
graças a algumas características: eles possuem objetivos
claros, vários modos de atingir o sucesso e feedback rápido, ou
seja, o jogador recebe uma conseqüência imediata após cada
ação. O resultado é uma das atividades mais envolventes que a
humanidade já inventou.
O poder de imersão dos videogames e a seqüência
constante de desafios podem levar à perda do sentido de tempo
e de espaço e do limite entre a pessoa e a atividade. Os
criadores de software sabem disso e se esforçam para
4

Está correto o que se afirma SOMENTE em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.
II.
I e II.
I e III.
II e III.

_________________________________________________________

12.

... graças a algumas características: eles possuem objetivos claros, vários modos de atingir o sucesso e feedback
rápido, ou seja, o jogador recebe uma conseqüência
o
imediata após cada ação. (3 parágrafo)
Os dois pontos introduzem no contexto
(A)

um segmento enumerativo, com intenção explicativa.

(B)

um comentário pessoal, de caráter opinativo.

(C)

uma repetição enfática para atrair a atenção do
leitor.

(D)

uma ressalva ao que vem sendo desenvolvido no
parágrafo.

(E)

a retomada da idéia mais importante do texto.

_________________________________________________________

13.

O segmento do texto cujo sentido original está corretamente expresso, com outras palavras, é:
(A)

mais do que a receita das bilheterias de cinema =
além do que pode ser exibido nos cinemas.

(B)

capazes de simular muitos aspectos da realidade =
com uma capacidade real de inventar situações.

(C)

interagindo com personagens e descobrindo novos
lugares = transformando-se em um dos figurantes.

(D)

é uma das atividades mais envolventes que a
humanidade já inventou = os homens sempre se
voltaram para brincadeiras interessantes.

(E)

é dar a eles o máximo de realismo = é chegar o mais
próximo possível da realidade.
MPUND-Conhecimentos Básicos4
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14.

A forma verbal cujo emprego denota possibilidade de
realização de um fato está na frase:

17.

(A)

... mas não abandonaram o hábito .

(A)

uma segunda-feira.

(B)

... que não sejam tão fáceis...

(B)

uma terça-feira.

(C)

... eles possuem objetivos claros...

(C)

uma quinta-feira.

(D)

... que a humanidade já inventou.

(D)

um sábado.

(E)

um domingo.

(E)

... e se esforçam para aumentar o caráter viciador
dos jogos.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

15.

Considerando que, em certo ano, o dia 23 de junho ocorreu em um sábado, o dia 22 de outubro desse mesmo ano
ocorreu em

A internet acrescentou um enorme grau de realismo aos
jogos.
Jogadores consomem horas com esse passatempo no
espaço virtual.
A dinâmica social confere aos jogos caráter cada vez mais
viciador.

18. Ao preparar o relatório das atividades que realizou em
novembro de 2006, um motorista viu que, nesse mês, utilizara um único carro para percorrer 1 875 km, a serviço do
Ministério Público da União. Curiosamente, ele observou
que, ao longo de todo esse percurso, havia usado os quatro
pneus e mais o estepe de tal carro e que todos estes cinco
pneus haviam rodado a mesma quilometragem. Diante
disso, quantos quilômetros cada um dos cinco pneus
percorreu?

As três frases acima estão articuladas em um único período com lógica, clareza e correção da seguinte maneira:
(A)

A internet acrescentou grau enorme de realismo nos
jogos, com os jogadores os quais consomem horas
com esse passatempo no seu espaço virtual, formando uma dinâmica social a conferi-los caráter
viciador.

(B)

A internet acrescentou um enorme grau de realismo
aos jogos, onde os jogadores consomem horas com
esse passatempo no espaço virtual, que a dinâmica
social confere-os caráter cada vez mais viciador.

(C)

Jogadores consomem horas com esse passatempo
no espaço virtual conferido pela internet, onde acrescentou enorme realismo aos jogos que a dinâmica
social confere caráter cada vez mais viciador.

(D)

A dinâmica social dos jogos confere a eles caráter
cada vez mais viciador, tanto que jogadores consomem horas no espaço virtual da internet, que
acrescentou um enorme grau de realismo a esse
passatempo.

(E)

(A)

375

(B)

750

(C)

1 125

(D)

1 500

(E)

1 750

_________________________________________________________

19.

Com uma dinâmica social a conferir nos jogos
caráter cada vez mais viciador, e acrescentando a
internet enorme grau de realismo, consumindo os
jogadores horas com esse passatempo no espaço
virtual.

Nas prateleiras de uma farmácia há apenas três tipos de
frascos, nos tamanhos grande, médio e pequeno e nas
cores rosa, branca e azul, não respectivamente. Sabe-se
também que: cada frasco contém somente comprimidos
de uma mesma cor – rosa, branca ou azul – , entretanto,
apenas os frascos grandes têm a mesma cor dos comprimidos que contêm; nem os frascos médios e nem os
comprimidos que eles contêm são azuis; os frascos pequenos contêm apenas comprimidos na cor rosa. Nessas
condições, é correto afirmar que os
(A)

frascos médios contêm comprimidos rosa e os
grandes contêm comprimidos brancos.

(B)

frascos brancos têm tamanho médio e contêm
comprimidos azuis.

(C)

comprimidos dos frascos médios são brancos e os
dos frascos grandes são azuis.

(D)

comprimidos dos frascos grandes são brancos e os
dos frascos pequenos são azuis.

_________________________________________________________
(E) frascos grandes são brancos e os médios são azuis.
_________________________________________________________

16.

Observe que em cada um dos dois primeiros pares de
palavras abaixo, a palavra da direita foi formada a partir da
palavra da esquerda, utilizando-se um mesmo critério.
SOLAPAR

–

RASO

LORDES

–

SELO

CORROBORA –

?

20.

Considere que as seguintes afirmações são verdadeiras:
– Todo motorista que não obedece às leis de trânsito é
multado.
– Existem pessoas idôneas que são multadas.
Com base nessas afirmações é verdade que

Com base nesse critério, a palavra que substitui corretamente o ponto de interrogação é

(A)

se um motorista é idôneo e não obedece às leis de
trânsito, então ele é multado.

(B)

se um motorista não respeita as leis de trânsito,
então ele é idôneo.

(A)

CORA.

(B)

ARCO.

(C)

RABO.

(C)

todo motorista é uma pessoa idônea.

(D)

COAR.

(D)

toda pessoa idônea obedece às leis de trânsito.

(E)

ROCA.

(E)

toda pessoa idônea não é multada.
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21.

Em uma sede da Procuradoria da Justiça serão oferecidos cursos para a melhoria do desempenho pessoal
de seus funcionários. Considere que:

– essa sede tem 300 funcionários,

23.

Segundo o Sistema Internacional de Unidades (SI), os
nomes dos múltiplos e submúltiplos de uma unidade são
formados mediante os seguintes prefixos:
Fator pelo qual a unidade é
multiplicada
1 000 000 000 000 = 1012
1 000 000 000 = 109
1 000 000 = 106
1 000 = 103
100 = 102
10 = 101
0,1 = 10−1
0,01 = 10−2
0,001 = 10−3
0,000 001 = 10−6
0,000 000 001 = 10−9
0,000 000 000 001 = 10−12

5
dos quais são do
12

sexo feminino;

– todos os funcionários deverão fazer um único curso e,
para tal, deverão ser divididos em grupos, cada qual
composto com pessoas de um mesmo sexo;

– todos os grupos deverão ter o mesmo número de
funcionários;

Prefixo

Símbolo

tera
giga
mega
quilo
hecto
deca
deci
centi
mili
micro
nano
pico

T
G
M
k
h
da
d
c
m
µ
n
p

Assim, por exemplo, tem-se que: 30 Gm (gigametros) = 30 . 109 m (metros).
Com base nessas informações, se a unidade de medida
fosse o byte (b), então a razão entre 1 800 µb e 0,06 dab,
nesta ordem, seria um número compreendido entre

– cada grupo formado terá seu curso em um dia diferente
dos demais grupos.

Diante disso, a menor quantidade de cursos que deverão
ser oferecidos é

(A)

10−5 e 10−4

(B)

10−4 e 10−3

(C)

10−3 e 10−2

(D)

10−2 e 10−1

(E)

10−1 e 1

_________________________________________________________

(A)

25

(B)

20

(C)

18

(D)

15

(E)

12

24.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

22.

Se para numerar as páginas de um livro foram usados
357 algarismos, qual a quantidade de páginas cuja numeração corresponde a um número par?

(A)

70

Um médico recomendou a Estevão que, em benefício de
sua saúde, fizesse uma caminhada todos os dias. Seguindo sua recomendação, Estevão: iniciou suas caminhadas
em 06/11/2006; no dia seguinte, percorreu 10% a mais
que a quantidade de metros que havia caminhado no dia
anterior; no terceiro dia, percorreu 20% a mais que a
quantidade de metros percorrida no primeiro dia; no quarto
dia, 30% a mais que a quantidade de metros percorrida no
primeiro dia e, dessa forma, foi sucessivamente aumentando o percurso de sua caminhada. Se, ao longo dos
10 primeiros dias, Estevão percorreu um total de 11,6 km,
quantos metros ele caminhou em 11/11/2006?
1 400
1 350
1 300
1 250
1 200

_________________________________________________________

25.

Em um laboratório, duas velas que têm a mesma forma e
a mesma altura são acesas simultaneamente. Suponha
que:
– as chamas das duas velas ficam acesas, até que
sejam consumidas totalmente;
– ambas as velas queimam em velocidades constantes;
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(B)

77

(C)

80

(D)

87

(E)

90

– uma delas é totalmente consumida em 5 horas, enquanto que a outra o é em 4 horas.
Nessas condições, após quanto tempo do instante em que
foram acesas, a altura de uma vela será o dobro da altura
da outra?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2 horas e
2 horas e
3 horas e
3 horas e
3 horas e

20 minutos.
30 minutos.
10 minutos.
20 minutos.
30 minutos.
MPUND-Conhecimentos Básicos4
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26.

o

Nos termos da Lei Complementar n 75/93, é certo que o
empossado no cargo inicial de Procurador da República
deverá entrar em exercício no prazo de
(A)

(B)

(C)

(D)

28.

dar posse aos membros do Ministério Público
Federal.

(B)

elaborar a lista tríplice destinada à promoção por
merecimento.

(C)

acompanhar o estágio probatório dos membros do
Ministério Público Federal.

(D)

decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do
Ministério Público Federal.

(E)

realizar, de ofício, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios.

30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de
nomeação, prorrogável por mais sessenta dias.

45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável por igual período, contados da publicação do ato de provimento.

60 (sessenta) dias, prorrogável por mais 30 (trinta)
dias, contados da data da posse.

_________________________________________________________

60 (sessenta) dias, improrrogáveis, contados da homologação do resultado final do concurso público.

Em conformidade com a Constituição Federal, são princípios institucionais do Ministério Público a
(A)

vitaliciedade e a autonomia funcional, administrativa
e financeira.

(B)

vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade
de subsídios.

(C)

independência funcional, a autonomia institucional e
o foro por prerrogativa de função.

(D)

unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

(E)

unidade, a vitaliciedade e a indivisibilidade.

_________________________________________________________

27.

Em conformidade com a Lei que dispõe sobre o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é INCORRETO afirmar que
(A)

(B)

do

(A)
30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, mediante comunicação, antes de findo o prazo inicial.

29.
(E)

Dentre outras, compete ao Conselho Superior
Ministério Público Federal

os atos do processo administrativo não dependem
de forma determinada senão quando a lei expressamente exigir.

a competência é irrenunciável e se exerce pelos
órgãos administrativos a que foi atribuída como
própria, salvo os casos de delegação e avocação
legalmente admitidos.

_________________________________________________________

30.
(C)

(D)

(E)

a Administração tem o dever de explicitamente emitir
decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

os atos administrativos que imponham ou agravem
deveres, encargos ou sanções, devem ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos.

a Administração deve revogar seus próprios atos,
quando eivados de vícios de legalidade, e pode
anulá-los por motivo de conveniência e oportunidade.

MPUND-Conhecimentos Básicos4

No âmbito da União, a investidura do servidor em cargo de
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental,
verificada em inspeção médica, diz respeito à
(A)

remoção.

(B)

transferência.

(C)

readaptação.

(D)

reversão.

(E)

reintegração.
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35.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Medidas de biossegurança devem ser adotadas por todos
os profissionais que atuem na área da saúde. Essas
normas contribuem para a segurança da vida no dia-a-dia
de trabalho e consistem em medidas que visam evitar
riscos
(A)

físicos, psicológicos, biológicos e ergonômicos.

(B)

químicos, biológicos, físicos, psicológicos e ergonômicos.

(C)

físicos, químicos, infecciosos e ortopédicos.

(D)

químicos, físicos, biológicos, psicológicos e ortopédicos.

(E)

biológicos, químicos, ortopédicos e psicológicos.

(B)

a solução de hipoclorito de sódio a 1% deve ser
usada em superfícies metálicas.
a limpeza e a desinfecção dessas superfícies reduz
a infecção cruzada ambiental.

(C)

o fenol pode causar danos à pele como sua
despigmentação.

(D)

recomenda-se o uso de cobertura descartável naquelas de difícil descontaminação.

(E)

o álcool etílico a 70% deve ser empregado com
fricção.

siliconas devem sofrer desinfecção com hipoclorito
de sódio a 2% em imersão.

(B)

mercaptanas devem ser desinfetadas com glutaraldeído a 1% sob aspersão.

(C)

registros em cera devem ser desinfetados com
hipoclorito de sódio a 2% sob aspersão.

(D)

hidrocolóide reversível deve ser desinfetado com
glutaraldeído a 1% sob aspersão.

(E)

alginatos devem ser desinfetados com hipoclorito de
sódio a 1% sob aspersão.

Durante o atendimento odontológico são gerados vários
resíduos, cuja responsabilidade sobre o destino desses
produtos é do estabelecimento que o produziu. Contém
resíduos que podem apresentar risco à saúde pública ou
ao meio ambiente:
(A)

materiais que contenham sangue e fixadores de
raios X.

(B)

reveladores de raios X e resíduos de amálgama.

(C)

tecidos removidos por meio de biópsia e materiais
que contenham sangue.

(D)

líquidos corpóreos na forma livre e reveladores de
raio X.

(E)

resíduos de cirurgia e produtos inflamáveis.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

33.

36.

Em relação às superfícies do consultório, é INCORRETO
afirmar que
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

32.

Paciente compareceu ao consultório do dentista para
iniciar a confecção de uma prótese. Após a moldagem dos
arcos dentários e antes de enviar ao laboratório é correto
o seguinte procedimento:

37.

Para o processamento e a lavagem do instrumental no
consultório, a correta paramentação que deverá ser empregada é:

Dentre as etapas de manejo dos resíduos, produzidos nos
estabelecimentos de saúde, a segregação pode ser entendida como:
(A)

conjunto de medidas que permite o reconhecimento
dos resíduos descartados.

(A)

luvas de procedimento, avental, máscara e gorro.

(B)

(B)

luvas de procedimento, jaleco, máscara e protetor
ocular.

guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos.

(C)

(C)

gorro, máscara, avental descartável e luvas grossas
de borracha.

guarda dos recipientes de resíduos até sua coleta
externa.

(D)

(D)

avental impermeável, gorro, máscara, luvas grossas
de borracha e protetores oculares.

separação dos resíduos no momento e local de sua
origem de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas.

(E)

(E)

avental descartável, máscara, gorro, luvas grossas
de borracha e protetores oculares.

aplicação de método, técnica ou processo que altere
as características de modo a eliminar os riscos de
contaminação.

__________________________________________________________________________________________________________________

34.

8

Em relação aos cuidados com o instrumental odontológico
que foi utilizado no atendimento clínico do paciente, é
INCORRETO afirmar que deve

38.

Durante o atendimento de um paciente, o profissional foi
chamado pela atendente para que falasse ao telefone com
urgência. Em relação a este procedimento é correto
afirmar que

(A)

receber pré-lavagem com detergente enzimático.

(A)

(B)

receber lavagem vigorosa com escovas e esponjas e
enxágüe em água corrente.

não é conveniente transferir ligações durante o atendimento dos pacientes.

(B)

toda e qualquer ligação deverá ser transferida, visto
que são prioritárias.

(C)

ser armazenado por até 30 dias, desde que inviolada a embalagem.

(C)

se não for possível transferir, pedir para o interessado ligar no final do dia.

(D)

ser embalado, esterilizado e com data de validade
do procedimento.

(D)

sempre é conveniente transferir ligações durante o
atendimento dos pacientes.

(E)

ser secado com papel toalha para evitar contaminação.

(E)

via de regra, as ligações devem ser transferidas para
evitar repreensões por parte do dentista.
MPUND-Tec-Saude-Consul-Dentario
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39.

No atendimento de pacientes a quatro mãos, a auxiliar
deve aprender quais os instrumentos serão utilizados e
como passar e receber o instrumental de modo a não atrapalhar o trabalho do profissional. As regras necessárias
para esse atendimento são:

44.

pinça clínica, arco de Young, pinça porta grampos e
grampos.

perguntar ao profissional qual o próximo instrumento
a ser utilizado.

(B)

pinça de Palmer, arco de Ostby, perfurador de
Palmer e grampos.

(B)

colocar-se atrás do profissional para visualizar o
campo operatório.

(C)

pinça de Palmer, arco de Roengten, perfurador de
Ainsworth e grampos.

(C)

colocar os instrumentos de forma aleatória na
bandeja.

(D)

pinça de clínica, arco de Ostby, perfurador de
Ainsworth e grampos.

(D)

falar o nome do próximo instrumento a ser utilizado
para agilizar o procedimento.

(E)

pinça de Palmer, arco de Ostby, perfurador de
Ainsworth e grampos.

(E)

estabelecer um código silencioso com o dentista
para a passagem do instrumento.

_________________________________________________________

45.

O cirurgião dentista saiu de férias por uma semana.
Durante a sua ausência, a auxiliar, em relação às ligações
telefônicas para o profissional, deverá proceder da seguinte forma:
(A)

para segurança do consultório, explicar que não
sabe aonde ele se encontra.

(B)

dar todas as informações, inclusive número do telefone pessoal do dentista.

(C)

não dar informações além das necessárias e seguir
as orientações do profissional.

(D)

pacientes que reclamam muito, informar da viagem
para não causar problemas.

(E)

empregar as orientações do profissional somente em
caso de pacientes “problema”.

46.

O dente 16 apresentou cárie em esmalte e dentina atingindo os sulcos oclusais. Um preparo cavitário para amálgama nessa superfície corresponde
(A)
(B)

à classe I composta.
à classe I.

(C)

à classe I modificada.

(D)
(E)

à classe II.
ao preparo de Castaldi.

Para realização de prótese no consultório dentário, o
cirurgião-dentista precisa, após a moldagem, obter
modelo. Para isso é necessário:
(A)

gral de vidro, espátula e faca de gesso.

(B)

gral de borracha, espátula de gesso e cones de
papel absorvente.

(C)

gral de metal, espátula e faca de gesso.

(D)

gral de borracha, espátula e faca de gesso.

(E)

gral de vidro, espátula Le Cron e faca de gesso.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

41.

(A)

(A)

_________________________________________________________

40.

São instrumentos indispensáveis para realizar o isolamento absoluto do campo operatório, além do lençol de
borracha:

Após a realização do preparo cavitário, dependendo da
profundidade, utiliza-se cimento de hidróxido de cálcio,
que deve ser manipulado colocando-se
(A)

porções iguais das pastas base e catalisadora,
misturar com aplicador de hidróxido de cálcio,
limpando sua ponta cada vez que se coloca uma
nova porção ao dente.

(B)

duas porções da pasta base e uma de catalisadora,
misturar com aplicador de hidróxido de cálcio,
limpando sua ponta cada vez que se coloca uma
nova porção ao dente.

(C)

porções iguais das pastas base e catalisadora, misturar com espátula de inserção, limpando sua ponta
cada vez que se coloca uma nova porção ao dente.

(D)

uma porção de pasta base e duas de catalisadora,
misturar com aplicador de hidróxido de cálcio, limpando sua ponta cada vez que se coloca uma nova
porção ao dente.

(E)

duas porções de pasta base e três de catalisadora,
misturar com aplicador de hidróxido de cálcio, limpando sua ponta cada vez que se coloca uma nova
porção ao dente.

_________________________________________________________

42.

Após a aplicação tópica de flúor gel acidulado em um
paciente com 8 anos de idade, deve-se orientar ao responsável os seguintes cuidados com a criança:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

não ingerir alimentos frios por 12 horas.
não ingerir alimentos ou beber por 60 minutos.
não beber por 60 minutos.
não ingerir alimentos ou beber por 30 minutos.
não ingerir alimentos doces por 45 minutos.

_________________________________________________________

47.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

43.

Para o profissional realizar radiografias em seu consultório
e poder analisar suas imagens, deverá ter, além do aparelho de raios X e de filmes radiográficos:
(A)

Negatoscópio, câmara escura e avental de chumbo.

(B)

Lupa, câmara hiperbárica e avental descartável.

(C)

Lupa, câmara fotográfica e avental de chumbo.

(D)

Negatoscópio, câmara hiperbárica e avental de
chumbo.

(E)

Negatoscópio, câmara escura e avental descartável.

MPUND-Tec-Saude-Consul-Dentario

Compõem o dente, além de esmalte e dentina,
polpa.
cemento e polpa.
polpa e ligamento.
odontoblastos.
cemento.

_________________________________________________________

48.

No esmalte dental, a presença de linhas horizontais finas
e opacas, bilaterais e simétricas, nas porções incisais de
dentes anteriores, que variam da tonalidade branca até
marrom acastanhada, são características de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cárie dentária.
pigmentação por ferro.
dieta vegetariana.
cárie de mamadeira.
fluorose dental.
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49.

São fatores primários da doença cárie, além de microbiota
e hospedeiro (dente):
(A)

substrato (placa) e tempo.

(B)

substrato (dieta).

(C)

substrato (dieta) e tempo.

(D)

substrato (placa).

55.

As glândulas salivares têm como função a produção de
saliva, que desempenha importante papel no processo de
digestão. São consideradas glândulas salivares maiores:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

parótida, labiais e palatinas.
parótida, sublingual e submandibular.
sublingual e submandibular.
submandibular e labiais.
parótida, sublingual e labiais.

_________________________________________________________
(E) tempo.
_________________________________________________________

56.

50.

São aspectos clínicos da gengivite, além da alteração de
cor:
(A)

profundidade do sulco gengival
presença de exsudato.

(B)

volume da papila e mobilidade dental.

(C)

profundidade do sulco gengival aumentada e papila
ulcerada.

(D)

profundidade do
mobilidade dental.

(E)

sulco

aumentada

gengival

diminuída

e

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

e

profundidade de sulco gengival diminuída.

57.

A articulação temporo-mandibular (ATM) é composta por:
(A)

cavidade glenóide, disco mandibular e cápsula
ligamentar.

(B)

cavidade glenóide,
ligamentar.

disco

articular

e

cápsula

(C)

cavidade
glenóide.

disco

articular

e

cápsula

(D)

glenóide,

A solução de fucsina básica pode ser utilizada no
consultório odontológico com a finalidade de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

58.

Para realização de escovação supervisionada
crianças, deve-se orientar técnica de escovação

cavidade ligamentar, disco mandibular e cápsula
ligamentar.

compatível com a destreza manual e dentifrício com
flúor pela técnica transversal.

(B)

de Bass e dentifrício com flúor pela técnica
longitudinal.

O número de raízes de molares superiores e inferiores
são, respectivamente:

(C)

horizontal e dentifrício com flúor pela técnica
oblíqua.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

de Turner e dentifrício com flúor pela técnica
transversal.

(E)

de Bass e dentifrício com flúor pela técnica oblíqua.

2 e 2.
2 e 3.
3 e 2.
4 e 2.
4 e 3.

_________________________________________________________

59.

_________________________________________________________

O dente 54 corresponde ao
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1 pré-molar superior direito.
1o pré-molar inferior direito.
1o pré-molar superior esquerdo.
1o molar decíduo superior esquerdo.
1o molar decíduo superior direito.

O dente 35 corresponde ao
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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1o molar superior esquerdo.
1o pré-molar inferior esquerdo.
2o pré-molar superior esquerdo.
2o pré-molar inferior esquerdo.
2o molar decíduo superior esquerdo.

Para remoção mecânica de placa bacteriana na região
interproximal deve-se indicar o uso de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o

escova de Robbinson cônica.
bochechos com clorexidina.
escova unitufo.
fio dental.
bochechos com flúor.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

54.

em

(A)

_________________________________________________________

53.

desinfetar brocas.
anti-sepsia prévia de cirurgia.
evidenciar placa bacteriana.
facilitar a higiene da língua.
anti-sepsia pós-cirurgia.

cavidade ligamentar, disco articular e cavidade
glenóide.

(E)

52.

adesividade e alta resistência mecânica.
alta resistência mecânica e liberação de flúor.
liberação de flúor e insolubilidade.
baixa resistência mecânica e liberação de ácidos
orgânicos.
adesividade e liberação de flúor.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

51.

O cimento de ionômero de vidro tem sido muito utilizado
atualmente na técnica do tratamento restaurador
atraumático (ART), por apresentar as seguintes
propriedades:

60.

O tubérculo de Carabelli é uma característica anatômica
do
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o
1 molar permanente inferior.
1o molar permanente superior.
1o molar decíduo superior.
2o molar permanente inferior.
2o molar permanente superior.
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