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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda as questões 1 a 8.  

O BEBEDOR DAS BANDAS  

 Rinaldo de Fernandes 

O adolescente leu, num pedaço de jornal, que 

em Londres colocavam-se CDs num freezer e a música 

gelada irrompia melhor os tons se diversificando 

ainda mais. E o adolescente desejou imensamente 

ouvir uma música assim. Mas ele não tinha CDs e nem 

mesmo discos de grupos ingleses. Em sua casa, havia 

apenas a recauchutada radiola de móvel e uns LPs de 

Maria Miranda, que o pai, vez por outra, comprava na 

somlândia do mercado.  

Mesmo assim, curioso, o adolescente 

arranjou os LPs no congelador da velha Gelomatic 

caindo a porta. E qual não foi o seu susto, quando, dia 

seguinte, um domingo, ao abrir a geladeira, viu que 

os discos do pai haviam se derretido. Viu também 

dali, susto maior, que, na sala, a garrafa já na mesa de 

centro, o pai se preparava para ouvir música. Aí se 

tremeu todo, agoniou-se.  

Mas aconteceu que, no momento de pôr a 

água do litro no copo, para beber uns goles de calma 

(e criar forças para enfrentar a situação), o 

adolescente ouviu um borbulhar diferente. Uma 

fonte jorrando percussões, guitarras e fúrias. Desde 

esse dia, e depois de, molestado, vomitar funks na 

cara do pai, ele é no bairro o maior bebedor das 

bandas.  

FERNANDES, Rinaldo de. O bebedor das bandas. In.: 

Confidências de um amante quase idiota. Rio de 

Janeiro: 7 Letras, 2013. 

   

1. Assinale como V (Verdadeiro) ou F (Falso) os 

enunciados abaixo sobre o título do texto “O 

bebedor das bandas”. 

 

(    ) O título do texto acima faz referência ao 
personagem principal da narrativa acima: o 
bebedor das bandas. 

(    ) O fato pelo qual o adolescente ficou 
conhecido como o bebedor das bandas foi 
explicado no último parágrafo do texto em 
questão. 

(    ) O pai do personagem ficou conhecido como o 
bebedor das bandas porque colocava os 
discos no congelador. 
 

A alternativa correta é:  

a) V; F; V. 

b) F;F;V. 

c) V; V; F. 

d) F;F;F. 

e) V;V;V.  

 

2. Após ler o texto acima, assinale a alternativa que 

equivale ao verdadeiro sentido da palavra 

“somlândia” apresentada no primeiro parágrafo 

do texto.  

a) Boate. 

b) Loja de discos musicais. 

c) Geladeira. 

d) Banda. 

e) Local onde as bandas tocam no mercado. 

 

3. Todo texto apresenta uma função social, seja ele 

uma tabuleta de jardim ou um editorial de uma 

revista. Por isso, os textos são denominados 

gêneros textuais. Tendo em vista isso, analise o 

texto acima e assinale a alternativa que apresenta 

o gênero textual correspondente ao texto em 

questão:  

a) Crônica. 

b) Lenda. 

c) Microconto. 

d) Notícia. 

e) Reportagem. 

 

4. Todo gênero textual apresenta a tipologia textual 

que define as características do texto, que pode 

ser: narrativo, descritivo, injuntivo, 

argumentativo, expositivo, dentre outros. Sendo 

assim, a alternativa que define corretamente a 

tipologia do texto “O bebedor das bandas” é: 

a) Descritiva. 
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b) Argumentativa. 

c) Injuntiva. 

d) Narrativa. 

e) Expositiva.  

 

5. O pronome relativo “que” presente no período 

“Em sua casa, havia apenas a recauchutada radiola 

de móvel e uns LPs de Maria Miranda, que o pai, 

vez por outra, comprava na somlândia do 

mercado”, do primeiro parágrafo do texto “O 

bebedor das bandas”, introduz:  

a) Uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

b) Uma oração subordinada substantiva objetiva 

direta. 

c) Uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

d) Uma oração subordinada substantiva objetiva 

indireta. 

e) Uma oração subordinada substantiva apositiva.  

 

6. É incorreto afirmar que no período “E o 

adolescente desejou imensamente ouvir uma 

música assim”, presente no primeiro parágrafo do 

texto “O bebedor das bandas”, há:  

a) Um adjunto adverbial de modo. 

b) Um objeto direto. 

c) 3 orações. 

d) Uma locução verbal. 

e) Um sujeito simples. 

 

7. Leia o período “E qual não foi o seu susto, quando, 

dia seguinte, um domingo, ao abrir a geladeira, viu 

que os discos do pai haviam se derretido” retirado 

do segundo parágrafo do texto de Rinaldo de 

Fernandes. Após ler o período, analise as 

assertivas.  

I- O período em análise é composto por quatro 

orações. 

II- O período é simples. 

III- Há quatro adjuntos adverbiais nesse período.   

IV- Há duas locuções verbais no período. 

Estão corretas as assertivas:  

a) I; II; III e IV. 

b) I e III. 

c) I; II e III. 

d) I e IV. 

e) I, III e IV.  

 

8. Após ler a oração abaixo, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

Uma fonte jorrando percussões, guitarras e 

fúrias. 

 

a) O sujeito da oração é simples. 

b) O artigo indefinido “Uma” exerce função de 

adjunto adnominal. 

c) O substantivo “fonte” é núcleo do sujeito.  

d) O predicado da oração é verbo-nominal. 

e) O objeto direto é “percussões, guitarras e fúrias”. 

 

9. Assinale a alternativa em que todas as palavras 

são acentuadas conforme a mesma regra de 

acentuação.  

a) Cítrico; Saúde, Farmacêutico;. 

b) Análise; Médico; Antepenúltima.  

c) Dúvidas; Ideia; Estéril. 

d) Fóssil; Prosopopeia; Último.  

e) Flúor; Curió; Café. 

 

10. A paráfrase é o ato de transcrever com outras 

palavras as ideias centrais de um texto. Tendo em 

vista isso, assinale a alternativa cuja paráfrase 

corresponde melhor ao trecho da música de 

Geraldo Vandré abaixo.  

 

Pelos campos há fome em grandes plantações 

Pelas ruas marchando indecisos cordões 

Ainda fazem da flor seu mais forte refrão 

E acreditam nas flores vencendo o canhão 

(Pra não dizer que não falei das flores. Geraldo 

Vandré) 
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a) Pelos campos, há fome nas grandes plantações e, 

pelas ruas, os cordões marcham indecisos, 

fazendo da flor seu mais forte refrão.  

b) Pelas ruas, os cordões marcham indecisos e, pelos 

campos, há fome nas plantações, em que a flor é 

o mais forte refrão que pode vencer o canhão. 

c) Nas grandes plantações dos campos, há fome. Nas 

ruas, os cordões marcham indecisos, ainda 

tornando a flor, vencedora do canhão, seu mais 

forte refrão.  

d) A flor é seu maior refrão que pode vencer o 

canhão nas ruas, onde os cordões marcham e, nas 

plantações, nas quais há fome.  

e) Pelos campos há fome em grandes plantações, 

pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda 

fazem da flor seu mais forte refrão que acreditam 

ser a vencedora do canhão.  

 

11.  Leia o trecho abaixo:  

 

“Saia de bolinhas, colete preto e cabelos presos, 

Madonna estava mais para a santa Evita que para 

a demoníaca material girl quando desembarcou 

em Buenos Aires, no sábado 20. A tática usada 

pela pop star era para aplacar um pouco os 

ânimos argentinos, mas não deu muito certo: 

escalada pelo diretor Alan Parker para viver no 

cinema o papel de Eva Perón (1919-1952), a 

estrela americana vem enfrentando a ira dos 

peronistas. Foi recebida com pichações e 

bombardeada pela imprensa. Tentando contornar 

a situação, Madonna foi logo dizendo que estava 

em missão de paz.”  

(ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e 

coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005, 

p.97) 

Após ler o texto acima, observamos que a 

cantora Madonna foi retomada por meio dos 

termos destacados “pop star” e “estrela 

americana”, características inerentes à cantora 

devido ao seu sucesso. Qual das figuras de 

linguagem abaixo explica o fato de Madonna ter 

sido designada por meio de suas características?  

a) Sinestesia. 

b) Metáfora. 

c) Perífrase. 

d) Catacrese.  

e) Antítese. 

 

12. Leia o poema abaixo.  

Poema do Eufemismo 

 

Prostituta é garota de programa. 

Drogado é usuário. 

Assassino é vítima do sistema 

e conservador é diabo. 

 

Essa é a nova era.  

O errado recebe carinho. 

O certo sai da esfera  

e vermelho é caminho.  

Autor: ACJ 

Após lermos o poema acima, vimos que o autor 

utiliza ao longo de todo o texto a figura de 

linguagem denominada Eufemismo que:   

a) Consiste numa proposição que, aparentemente, é 

absurda devido a suas ideias contraditórias. 

b) Consiste na utilização de termos que são opostos.  

c) Consiste na descrição de um ser por meio de suas 

características. 

d) Consiste em empregar um termo no lugar de 

outro. 

e) Emprega uma expressão mais suave, mais nobre 

ou menos agressiva, para informar algo 

desagradável, rígido ou chocante. 

 

13. Leia o anúncio abaixo: 
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Ao lermos o anúncio acima, cujo texto verbal 

é “Tomou doril a dor sumiu”, identificamos a seguinte 

função da linguagem:  

a) Função apelativa. 

b) Função metalinguística. 

c) Função poética. 

d) Função conativa. 

e) Fática. 

 

14.  Assinale a alternativa na qual a palavra está, 

conforme a ortografia oficial, escrita 

incorretamente:  

a) Enchiqueirar. 

b) Hereje. 

c) Rabugento. 

d) Fusível. 

e) Estender.  

 

15.  Sobre o novo acordo ortográfico assinale V 

(Verdadeiro) ou F (Falso). 

(    ) Permanece o trema  somente nas palavras 
seqüestro e cinquenta. 

(    ) Permanecem acentuados os ditongos 
abertos ÉI e ÓI das palavras paroxítonas. 

(    ) Desaparece o acento circunflexo do 
primeiro ‘o’ em palavras terminadas em 
‘oo’ 

(    ) Não desaparece o acento circunflexo das 
formas verbais da terceira pessoa do 
plural terminadas em –eem 
 

A alternativa correta é: 

a) F; F; V; V. 

b) F; F; V; F.  

c) V; V; V; V. 

d) F; F; F; F. 

e) V; F; V; F.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16. Celulite e abscesso são termos usados para 

descrever duas condições distintas de infecção 

com métodos próprios e únicos de tratamento. 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Celulite apresenta grande quantidade de pus. 

Abscesso apresenta pequena quantidade de pus. 

b) Septicemia é a presença e multiplicação de 

microrganismos na corrente circulatória. 

c) Celulite apresenta limites difusos. Abscesso 

apresenta limites bem definidos. 

d) Celulite apresenta dor intensa e generalizada. 

Abscesso apresenta dor moderada e localizada. 

e) Celulite apresenta predominância de bactérias 

aeróbicas. Abscesso apresenta predominância de 

bactérias anaeróbicas. 

 

17. Leia as afirmativas abaixo e a assinale alternativa 

INCORRETA: 

a) Um paciente hemofílico necessita de um 

tratamento prévio antes de submeter-se a uma 

intervenção cirúrgica, mesmo que seja uma 

simples extração cirúrgica 

b) O tratamento imediato indicado no caso de 

detecção de comunicação bucosinusal, é a sutura 

da região e acompanhamento 

c) Os pacientes diabéticos, quando não 

compensados, são também uma séria contra 

indicação para o emprego da adrenalina, pois esta 

contribui para elevação da taxa de açúcar no 

sangue 

d) A hemorragia  dos acidentes que podem ocorrer 

nas intervenções cirúrgicas buco-maxilo-faciais, é 

a mais frequente 

e) É de fundamental importância administrar a 

solução anestésica rapidamente, o que podemos 

evitar transtornos anestésicos 

 

18. A brunidura de uma restauração de amálgama 

tem por finalidade: 

a) Reproduzir detalhes anatômicos. 

b) Compensar uma condensação inadequada. 

c) Melhorar a adaptação marginal e o selamento. 

d) Manter estável a porosidade do amálgama. 

e) Proceder ao ajuste oclusal. 

 

19. O tumor odontogênico que apresenta maior 

gravidade e problemas quanto à recidiva é: 

a) Fibroma ameloblástico. 
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b) Odontoma complexo. 

c) Adenoameloblastoma. 

d) Ameloblastoma. 

e) Nenhuma alternativa anterior. 

 

20. Os equipamentos de proteção individual (EPI) para 

os trabalhos clínicos na odontologia, traduzem-se 

em   barreiras contra possíveis contaminações.  

Assinale a alternativa correta. 

a) Óculos de proteção, gorro, máscara, material 

cirúrgico autoclavado, luvas. 

b) Luvas, máscara, avental ou jaleco, óculos de 

proteção, gorro. 

c) Gorro, Óculos de proteção, estufa, máscara, 

avental ou jaleco. 

d) Própé, gorro, luvas, máscara, óculos de proteção. 

e) Máscara, luvas, toalhas descartáveis esterilizadas, 

autoclave, gorro. 

 

21. Alteração comum no lábio inferior causada pela 

exposição crônica a luz do sol, atinge pacientes 

acima dos 60 anos de idade e clinicamente o lábio 

apresenta superfície fina e atrófica em muitas 

áreas, com as margens do vermelhão dos lábios 

mal definidas. Estas são características clínicas da: 

a) Queilite angular 

b) Queilite glandular 

c) Queilite actínica 

d) Macroqueilia 

e) Mucocele   

 

22. O aspecto morfológico da mucosa bucal mais 

comumente associado a carcinomas 

espinocelulares, em seu estágio “in situ” é o de 

uma lesão do tipo: 

a) Pigmentada 

b) Ulcerada 

c) Nodular 

d) tumoral 

e) Branco-avermelhada 

 

23. Qual a principal característica de uma lesão 

periapical de origem endodôntica? 

a) A radiolucidez permanece no ápice em 

radiografias feitas sob diferentes angulações. 

b) A radiolucidez é sempre difusa. 

c) A lâmina dura do alvéolo dentário está intacta. 

d) A radiolucidez tende a assemelhar-se a um círculo. 

e) Todas as respostas estão corretas. 

 

24. Técnica anestésica recomendada para os molares 

em um mesmo quadrante: 

a) Bloqueio do nervo alveolar superior médio. 

b) Bloqueio do nervo alveolar póstero-superior. 

c) Bloqueio do nervo ântero-superior. 

d) Bloqueio do nervo palatino maior. 

e) Bloqueio do nervo nasopalatino. 

 

25. As características clínicas de uma lesão de cárie 

ativa na dentina são: 

a) Escurecida e rugosa. 

b) Escurecida e dura. 

c) Mancha branca rugosa e opaca. 

d) Amolecida com coloração marrom-clara. 

e) Mancha branca lisa e brilhosa. 

 

26. A rápida perda de inserção de tecido conjuntivo e 

osso alveolar em mais de um dente da dentição 

permanente em adultos jovens caracteriza a:  

a) Gengivite aguda 

b) Gengivite crônica 

c) Periodontite crônica 

d) Periodontite agressiva 

e) Doença periodontal inespecífica 

 

27. A GUN é um processo inflamatório do tipo: 

a) Específico, que pode afetar a gengiva marginal e a 

papila inserida produzindo necrose epitelial e 

conjuntiva. 

b) Inespecífico, que pode afetar a gengiva marginal e 

a papila inserida produzindo necrose epitelial e 

conjuntiva. 

c) Agudo na gengiva, caracterizado pelo 

desenvolvimento de grupos de vesículas sobre 

uma base eritematosa. 

d) Crônico com secreção purulenta causado por 

microbiota patogênica inespecífica. 
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e) Crônico sem secreção purulenta causado por 

microbiota patogênica inespecífica. 

 

28. O critério mais importante para o diagnóstico da 

doença periodontal ativa é: 

a) Retração gengival. 

b) Mobilidade dentária. 

c) Sangramento gengival. 

d) Sangramento à sondagem. 

e) Presença de bolsa periodontal. 

 

29. O trauma periodontal primário é: 

a) Uma injúria aos tecidos de proteção do 

periodonto, determinado por forças oclusais 

anormais. 

b) Uma oclusão traumática, com efeitos irreversíveis 

ao ligamento periodontal. 

c) Uma lesão aos tecidos de suporte do periodonto, 

levando a um aumento de mobilidade dos dentes, 

reversível. 

d) Uma lesão aos tecidos de suporte do periodonto, 

levando a um aumento de mobilidade dos dentes, 

irreversível. 

e) Capaz de iniciar uma periodontite. 

 

30. Para que ocorra nova inserção no processo de 

cicatrização da ferida após terapia periodontal, é 

necessário que as células que repovoarão o local 

derivem do: 

a) Ligamento periodontal. 

b) Epitélio oral. 

c) Tecido conjuntivo gengival. 

d) Osso alveolar. 

e) Colágeno das fibras gengivais. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

31. Os ditados populares, ou expressões com cunho 

filosófico sobre situações da vida, visando passar 

alguma mensagem ou conhecimento, fazem parte 

de um contexto cultural de épocas antigas, que 

sobrevive na atmosfera atual. Por serem frases 

transmitidas há tantas gerações, é comum não se 

atribuir autoria as frases, que muitas vezes fazem 

menção a animais, santos, elementos da natureza, 

entre outras simbologias, visando gerar a reflexão. 

Baseando-se no supraposto, responda: Se uma 

andorinha só não faz verão, então a cobra vai 

fumar. Se uma andorinha só faz verão, então o cão 

que ladra, morde. Ora, mas o cão que ladra não 

morde. Portanto:  

a) Uma andorinha só faz verão e a cobra vai fumar.  

b) Uma andorinha só faz verão e a cobra não vai 

fumar. 

c) Uma andorinha só não faz verão e a cobra vai 

fumar.  

d) Uma andorinha só não faz verão e a cobra não vai 

fumar. 

e) Se o cão que ladra, morde; Então a cobra não vai 

fumar. 

 

32. O desaparecimento do pedaço de carne era um 

mistério a ser resolvido pela governanta da casa. 

Sua residência era peculiar, ela adotou dois 

animais. Baseado no ditado “Não se ensina truque 

novo a cachorro velho”, o cão foi nomeado de 

“cachorro velho”; também baseado no ditado “De 

noite, todos os gatos são pardos”, ela batizou o 

felino de “gato pardo”. O motivo da compra dos 

animais era afugentar os ratos, que viviam pela 

casa. Não contava ela que “Quando o gato sai, os 

ratos fazem a festa”.  Baseado nas investigações 

da governanta, ela pôde concluir que: 

I. Se o cachorro velho é inocente, o gato é culpado. 

II. Ou exclusivamente os ratos são culpados ou 

exclusivamente o gato é culpado. 

III. Os ratos não são inocentes. 

 

 Dessas premissas, podemos concluir que: 

a) O gato e os ratos são culpados. 

b) Apenas o cão é inocente. 

c) Apenas o gato é culpado. 

d) Apenas os ratos são culpados. 

e) O cão e os ratos são os culpados.  
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33. Das sentenças que seguem apenas uma é 

equivalente a proposição composta: “Luís não é 

magro ou Sebastiana está aposentada”. Assinale a 

alternativa equivalente: 

a) Se Sebastiana está aposentada então Luís não é 

magro. 

b) Luís é magro e Sebastiana não está aposentada. 

c) Se Sebastiana está aposentada então Luís é magro 

d) Luís é magro ou Sebastiana está aposentada. 

e) Se Luís é magro então Sebastiana está 

aposentada.  

 

34. A proposição composta “Se Carlos é alto, então 

Ana é loira” é equivalente, em termos lógicos, a 

sentença: 

a) Carlos é alto ou Ana é loira. 

b) Se Ana não é loira então Carlos é baixo.  

c) Se Carlos é baixo então Ana não é loira. 

d) Se Ana é loira então Carlos é alto. 

e) Carlos é alto ou Ana não é loira. 

 

35. Das proposições compostas que seguem, 

caracteriza-se tautologia apenas: 

a) se x é par, então x é par e y = z . 

b) se x é par, então x é par ou y = z.  

c) se x é par ou y = z, então y = z. 

d) se x é par ou y = z, então x é par e y = z.  

e) se x é par ou x é ímpar, então y = z. 

 

36. Uma condição é necessária e suficiente, quando 

ocorre uma tautologia na equivalência lógica de 

duas proposições. Uma condição p é suficiente 

para uma proposição q, quando p → q. Por sua vez, 

uma condição q é necessária para uma proposição 

p, quando q → p. Baseado nisso, podemos afirmar 

que “Z” é condição necessária e suficiente para 

ocorrência de “W”. Além disso, “X” é condição 

suficiente para ocorrência de “Z” e condição 

necessária para ocorrência de “Y”. Portanto, “Y” 

só poderá ocorrer se: 

a) “X” não ocorrer e “Z” ocorrer. 

b) “W” não ocorrer ou “Z” não ocorrer. 

c) “Z” não ocorrer e “X” não ocorrer. 

d) “W” ocorrer e “X” ocorrer. 

e) “X” não ocorrer ou “W” não ocorrer. 

 

37. Com base nas sentenças que seguem, assinale a 

alternativa correta: 

I. Se existe ao menos um p que é q e todo q é r, 

então algum p é r.  

II. A escola fica.  

III. Pode-se dizer que é 3 não é par.  

IV. Quaisquer três pontos formam um triângulo.  

V. Pode-se dizer que 3 é impar? 

 

a) I, III e IV são proposições verdadeiras. 

b) II, III e V não são proposições. 

c) I e IV são proposições falsas. 

d) I e III são proposições verdadeiras, IV é proposição 

falsa.  

e) I é proposição contingente, IV é falso. 

 

38. Marina tem três cachorros. Seus nomes são 

“Princesa”, “Conchita” e “Teté”. Em termos de 

raça, um deles Dachshund, outro é Poodle e o 

outro Pastor Alemão. Sabe-se que:  

I. ou Pantera é Pastor Alemão, ou Teté é Poodle. 

II. ou Princesa é Poodle, ou Conchita é Dachshund. 

III. ou Teté é Dachshund, ou o Conchita é 

Dachshund. 

IV. ou o Conchita é Poodle, ou Teté é Poodle.  

 

Portanto, respectivamente as raças de Princesa, 

Conchita e Teté são: 

 

a) Pastor Alemão, Poodle, Dachshund. 

b) Pastor alemão, Dachshund, Poodle. 

c) Poodle, Dachshund, Pastor Alemão. 

d) Dachshund, Pastor Alemão, Poodle. 

e) Poodle, Pastor alemão, Dachshund. 

 

39. Em uma obra literária de romance cujo tema é 

detetive, o autor montou uma cena de crime em 

que um senhor, agora viúvo, se via na frente de 

sua esposa morta, em sua mansão. O detetive fez 

uma pergunta aos cinco suspeitos do assassinato, 

eram eles: Mordomo, Jardineiro, Faxineira, 

Amante do senhor viúvo e o próprio senhor viúvo. 
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Apenas um deles era o assassino. As respostas dos 

suspeitos foram: 

Mordomo: “Senhor, sou inocente!”  

Jardineiro: “Detetive, a Faxineira é a assassina!”.  

Faxineira: “O senhor, que agora viúvo está, é o 

assassino!”.  

Amante do Senhor: “O mordomo falou a 

verdade!”.  

Senhor  Viúvo:  “Meu jardineiro mentiu!”. 

 

Na obra literária, o detetive estava convicto que 

apenas um deles mentiu, e concluiu que o 

assassino só poderia ser ____________________. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente 

a solução do crime pelo detetive. Sabendo-se que 

apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os 

outros disseram a verdade, pode-se concluir que o 

culpado é:  

a) Mordomo. 

b) Jardineiro. 

c) Viúvo. 

d) Faxineira. 

e) Amante. 

 

40. Assinale a alternativa correta. 

a) ~p ˄ ( p ˄ ~ q ) é uma contradição.  

b) p ˅ ~( p ˄ q ) é uma contingência. 

c) É falso que dada uma proposição condicional, a 

contrapositiva da recíproca será sua contrária. 

d) É possível haver uma contingência ou uma 

contradição quando se operar uma conjunção de 

uma sentença com a negação dela. 

e) É possível haver uma tautologia ou uma 

contingencia quando se operar uma disjunção de 

uma sentença com a negação dela.  

 
 

 

 




