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CONhECIMENTOS ESPECífICOS

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

QUESTÃO 01

Na abordagem da anatomia das raízes e dos canais radi-
culares, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O número, a forma e a localização dos canais radi-
culares dependem basicamente do número e formato 
das raízes.

b) Foram descritas seis configurações gerais de forma-
to transversal de raiz: circular, oval, elíptico, forma de 
pera, forma de rim e de halteres.

c) A secção transversal da raiz não varia ao longo de 
seus terços cervical, médio e apical.

d) Quanto maior o achatamento mésio-distal, menor a 
possibilidade de existirem dois canais independentes, 
vestibular e lingual.

QUESTÃO 02

Com relação à utilização do ataque ácido e selante na 
confecção de restaurações de resinas compostas, é VER-
DADEIRO afirmar que

a) a orientação dos prismas de esmalte exerce pouca ou 
nenhuma influência sobre a resistência adesiva da re-
sina composta ao esmalte

b) o biselamento das margens de esmalte não é pré-
requisito ou parte integrante de qualquer técnica de 
restauração adesiva direta que emprega o ataque áci-
do no esmalte.

c) a resistência de adesão ao esmalte depende funda-
mentalmente da orientação dos prismas de esmaltes, 
desconsiderando o tipo ou marca do sistema adesivo.

d) as microtrincas nas margens do esmalte e as micro-
fendas nas interfaces resina/esmalte não ocorrerão se 
as forças ou estresses de contração da resina forem 
maiores que a resistência a traços do esmalte naque-
las áreas.

QUESTÃO 03

Com relação à remoção de dentina cariada durante os 
atos operatórios de dentística, NãO se pode afirmar que

a) quando a cárie é incipiente, a remoção de dentina ca-
riada é concomitante com as outras fases do preparo 
cavitário.

b) se permanecer cárie, após as fases prévias de pre-
paro somente a porção cariada deve ser removida, o 
que ocasionará uma depressão no assoalho cavitário.

c) a área de dentina profunda afetada é a dentina des-
mineralizada, mas não infectada, sem presença de 
microrganismos e não deve ser preservada.

d) a dentina infectada, mais superficial e significante-
mente invadida por microrganismos deve ser remo-
vida.

QUESTÃO 04

São vantagens da utilização do isolamento absoluto (di-
que de borracha), EXCETO:

a) Retraçaõ e proteção dos tecidos moles para promover 
o acesso à área a ser operada.

b) Dispensar, em todos os casos, o uso do sugador de 
saliva.

c) Condições adequadas para inserção e condensação 
dos materiais restauradores.

d) Melhor visibilidade do campo operatório.

QUESTÃO 05

Com relação à forma de resistência e retenção da caixa 
oclusal, NãO se pode afirmar que
a) a confecção da parede pulpar plana e paralela ao pla-

no que passa pelo vértice das cúspides vestibular e 
lingual é um dos fatores que determinam a forma de 
resitência do dente.

b) a determinação das paredes vestibular e lingual, for-
mando um ângulo de aproximadamente 70°, com a 
superfície externa do dente, é um fator de resistência 
da estrutura dentária.

c) as retenções adicionais são indispensáveis, porque 
esta caixa, por ser conservadora, apresenta profundi-
dade menor que a largura.

d) a broca deve permanecer durante todo preparo da 
oclusal, perpendicular ao plano que passa pelo vértice 
das cúspides vestibular e lingual.
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QUESTÃO 06

Com relação ao planejamento do retalho cirúrgico, é 
INCORRETO afirmar que

a) o ápice (ponta) do retalho nunca deve ser mais largo 
do que a base, a menos que uma artéria principal es-
teja presente.

b) preferencialmente o comprimento do retalho deve ser 
maior que a largura da base.

c) quando possível o suprimento sanguíneo deve ser in-
cluído na base do retalho.

d) a base do retalho não deve ser excessivamente torci-
da, esticada ou apertada com nada que possa danifi-
car vasos, o que poderia comprometer o suprimento 
sanguíneo de aporte e de drenagem do retalho.

QUESTÃO 07

Algumas opções de esquemas atualizados de antibióticos 
indicados para profilaxia que podem ser empregados na 
prevenção de endocardites bacterianas são apresenta-
dos.

I. Amoxicilina 2 g Via Oral, 1 hora antes do procedimen-
to.

II. Alérgicos a penicilina usar Clindamicina 600 mg Via 
Oral, 1 hora antes do 

III. procedimento.
IV. Amoxicilina 6 g Via Oral, 1 hora antes do procedimen-

to.
V. Alérgicos a penicilina, usar Cefalexina 2 g Via Oral, 1 

hora antes do procedimento.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Apenas as opções I e II estão corretas.
b) Apenas a opção III esta correta.
c) Apenas as opções II e III estão corretas.
d) Apenas as opções I e IV estão corretas.

QUESTÃO 08

É verdadeiro afirmar sobre os anestésicos locais, 
EXCETO:

a) À medida que se utilizam doses maiores, diminui o 
tempo de início do bloqueio e diminui sua duração.

b) Dentre as medidas preventivas contra efeitos adver-
sos sistêmicos estão incluídas administração fracio-
nada e uso de vasoconstritores.

c) Aplicação de calor e presença de processo inflamató-
rio contribuem para mais rápida captação sanguinea.

d) Atravessam a barreira placentária e hematoencefálica.

QUESTÃO 09

As alternativas se referem ao Herpes Zoster. Marque (V) 
para Verdadeiro e (f) para falso:

(      ) O Herpes Zoster é uma doença infecciosa viral crô-
nica de natureza extremamente dolorosa e incapa-
citante. 

(      ) Nesta doença, ocorrem erupções vesiculares da 
pele ou mucosas nas áreas supridas pelos nervos 
sensitivos afetados.

(      ) Esta infecção usualmente consiste em envolvimen-
to unilateral das áreas cutâneas supridas pelos ner-
vos sensitivos afetados.

(      ) Não há manifestações desta doença na mucosa 
bucal.

Assinale a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo:

a) V, V, V, V.
b) F, V, V, F.
c) V, V, F, V.
d) F, V, V, V.

QUESTÃO 10

Dentre os fatores etiológicos locais da gengivite, pode-se 
destacar, EXCETO:

a) Restaurações ou aparelhos defeituosos ou irritantes.
b) Imunopatias.
c) Respiração bucal.
d) Impactação de alimentos.

QUESTÃO 11

A respeito do atendimento odontológico à gestante, pode-
se afirmar, EXCETO:

a) Anestésicos locais com vasoconstritor não são contra 
indicados nesta situação.

b) o efeito da radiação sobre o embrião em desenvolvi-
mento é direto, independendo do transporte placentá-
rio ou metabolismo materno.

c) Exposições radiológicas dentárias em gestantes 
tem-se associado a alto peso dos conceptos ao 
nascimento.

d) O estresse cirúrgico-anestésico pode desencadear 
trabalho de parto, levando ao nascimento de neonato 
anestesiado.
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QUESTÃO 12

No paciente que irá se submeter à exodontia do molar 
dente 48, deve-se realizar o bloqueio dos nervos: 

a) mentual, bucal, facial.
b) lingual, alveolar inferior.
c) alveolar inferior, palatino e facial.
d) alveolar inferior, bucal e lingual.

QUESTÃO 13

Os benzodiazepínicos são usados no manejo das mani-
festações de ansiedade aguda. A esse respeito é correto 
afirmar, EXCETO:

a) são preferencialmente administrados por via oral.
b) tem boa absorção em velocidade diferente de acordo 

com a lipossolubilidade.
c) ingestão concomitante de alimentos não influencia 

sua velocidade de absorção.
d) o retorno de consciência é rápido e ocorre por redis-

tribuição tecidual.

QUESTÃO 14

No manejo de ansiedade e fobias dentárias, pode-se afir-
mar, EXCETO:

a) empregam-se abordagem preventivas e de controle.
b) empregam-se sequencialmente medidas não-medica-

mentosas e medicamentosas.
c) deve-se incluir informações sobre as patologias den-

tárias e o tratamento proposto.
d) deve-se compensar uma técnica de anestesia local 

inadequada pela administração de sedativos.

QUESTÃO 15

A respeito de pericoronarites, é correto afirmar, EXCETO:

a) costuma haver drenagem espontânea.
b) a eliminação da causa deverá ser realizada logo no 

início do processo.
c) como medicação sistêmica, recomendam-se penicili-

nas ou outros antimicrobianos eficazes contra anaeró-
bios da cavidade bucal.

d) prioriza-se o tratamento local.

QUESTÃO 16

NãO se pode afirmar em relação às tetraciclinas:

a) não podem ser usadas durante a odontogênese.
b) possuem ação sobre anaeróbios.
c) retardam o desenvolvimento esquelético.
d) provocam mudanças na cor dos dentes.

QUESTÃO 17

São características do hipoclorito de sódio, EXCETO:

a) neutralizante de produtos tóxicos.
b) potente germicida.
c) não atua nos canais laterais, acessórios e túbulos 

dentinários.
d) eficaz dissolvente de matéria orgânica.

QUESTÃO 18

Assinale a afirmativa fALSA a respeito da Angina de 
Ludwig:

a) frequentemente desencadeia-se a partir das infec-
ções do 2ºs e 3ºs molares superiores.

b) conduz a elevação progressiva da língua.
c) é uma infecção mista.
d) gera obstrução respiratória alta.

QUESTÃO 19

Em se tratando de desinfecção de materiais odontológi-
cos, são propriedades de um desinfetante ideal, EXCETO:

a) rapidez de ação.
b) espectro de ação restrito.
c) efeito residual.
d) solubilidade em água.

QUESTÃO 20

Assinale a afirmativa fALSA a respeito de risco de trans-
missão de HIV e hepatites em odontologia:

a) acidentes punctórios permanecem como os de maior 
risco.

b) o risco de aquisição do HIV entre profissionais de saú-
de é mais alto que de hepatite.

c) medidas preventivas incluem vacinação contra hepati-
te B, cuidado geral no manuseio de perfuro-cortantes 
e proteção de mucosas por máscaras e óculos.

d) as condutas pós-acidentes incluem o acompanha-
mento do profissional durante 6 meses.
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QUESTÃO 21

São exemplos de infecções localizadas, que ocorrem na 
região maxilofacial e cavidade oral, EXCETO:

a) pulpites.
b) abscessos periodontais.
c) cárie.
d) sinusites.

QUESTÃO 22

É INCORRETO afirmar a respeito das reações adversas 
ao uso de penicilinas:

a) a escolha da via de administração de medicamentos, 
para reverter reações alérgicas, depende da gravida-
de do caso.

b) a utilidade dos corticosteróides e anti-histamínicos 
está claramente estabelecida e esses fármacos cos-
tumam ser administrados no manejo agudo.

c) erupções morbiliformes não respondem à terapia an-
tialérgica e tendem a desaparecer espontaneamente, 
mesmo com a manutenção de ampicilina ou amoxici-
lina.

d) apesar de a ocorrência prévia não significar necessa-
riamente o aparecimento desse efeito adverso, à cada 
exposição subsequente à droga, o risco é alto.

QUESTÃO 23

Relacione a segunda sequência de acordo com a primeira:

1ª SEqUêNCIA
I. cárie dental
II. gengivite
III. abscessos periapicais
IV. abscessos periodontais

2ª SEqUêNCIA
(      ) Actinomyces sp., Eubacterium SP., Peptostreptoc-

cus.
(      ) S. mutans, Lactobacilos.
(      ) Streptococcus sp., Peptostreptococcus sp., Fuso-

bacterim sp., Veilonella , Eikenella corrodens.
(      ) Peptostreptococcus, Eubacterium sp., Actinomyces 

sp.

Assinale a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo:

a) II, I, IV, III.
b) II, IV, I, III.
c) II, I, III, IV.
d) II, III, I, IV.

QUESTÃO 24

A sedação moderada, que se utiliza em odontologia, pos-
sui as seguintes caracterísiticas, EXCETO:

a) Manutenção dos reflexos de proteção.
b) Perda da Consciência.
c) Respostas apropriadas aos comandos verbais.
d) Habilidade em manter vias aéreas patentes.

QUESTÃO 25

São procedimentos odontológicos de risco significativo 
indutores de endocardite infecciosa em pacientes suscep-
tíveis, EXCETO:

a) Sondagem periodontal.
b) Remoção de sutura pós-operatória.
c) Reimplante de dentes avulsionados.
d) Alisamento radicular periodontal.

QUESTÃO 26

São recomendações oriundas das evidências contempo-
râneas sobre AINE, EXCETO:

a) O real benefício da administração tópica permanece 
incerto.

b) Evidências mostram que AINEs são mais eficazes que 
paracetamol em síndromes dolorosas agudas.

c) Interações entre AINE não determinam maior eficácia.
d) Altas doses não induzem maior resposta terapêutica, 

pois há efeito teto para eficácia.

QUESTÃO 27

A respeito do uso de antimicrobianos e a sua relação com 
a inflamação, podemos afirmar, EXCETO:

a) Há sinais e sintomas frequentes mas não exclusiva-
mente associados a infecções.

b) Em abscessos, o pH diminuído e condições de anae-
robiose aumentam marcada mente a eficácia dos an-
timicrobianos. 

c) Como os antiinfecciosos constituem terapia específica 
e não-sintomática, o acurado diagnóstico é a primeira 
etapa. 

d) Deve-se cotejar o emprego destes agentes com o be-
nefício de outras medidas terapêuticas (drenagem, 
por exemplo).
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QUESTÃO 28

A respeito da neuralgia do trigêmio pode-se afirmar, 
EXCETO:

a) Também é chamada de tique doloroso.
b) Caracteriza-se por dor facial em choque, lancinante e 

incapacitante.
c) Afeta a maxila e mandíbula.
d) Ocorre sempre de modo provocado.

QUESTÃO 29

O uso dos anestésicos locais podem determinar, EXCETO:

a) Arritmias cardíacas.
b) Hipertensão.
c) Síncope.
d) Sonolência.

QUESTÃO 30

São exemplos de analgésicos não opióides, EXCETO:

a) Ácido acetilsalicílico.
b) Ibuprofeno.
c) Metadona.
d) Dipirona.

QUESTÃO 31

É verdadeiro afirmar a respeito dos vasoconstritores usa-
dos em associação com anestésicos locais, EXCETO:

a) Existem dois grupos farmacológicos: agentes adre-
nérgicos e não adrenérgicos.

b) O efeito vasoconstritor dos agentes adrenérgicos se 
dá por meio da estimulação de receptores localizados 
nas paredes das arteríolas.

c) A filipressina, em doses terapêuticas, determina va-
soconstrição apenas local, sem efeitos antidiurético e 
vasoconstritor coronário.

d) Aumentam a profundidade e reduzem a duração da 
anestesia local por haver contraposição ao efeito va-
sodilatador do anestésico.

QUESTÃO 32

São fatores que interferem na polimerização das resinas 
compostas, EXCETO:

a) Tempo de aplicação da luz.
b) A direção do plano da fonte luminosa.
c) A tonalidade da resina.
d) A voltagem do aparelho fotopolimerizador.

QUESTÃO 33

A respeito da infiltração marginal das resinas compostas, 
pode-se afirmar, EXCETO:

a) A infiltração marginal ocorre por falta de estabilidade 
dimensional da resina.

b) Este processo gera problemas de adaptação marginal 
da resina ao dente.

c) Ela pode acontecer pela expansão higroscópica das 
resinas compostas.

d) Tensões resultantes da contração de polimerização 
nunca levam à infiltração marginal.

QUESTÃO 34

A utilização da resina fluida na confecção de restaurações 
com resina compostas é importante e não deve formar ca-
mada espessa, caso contrário poderia acarretar, EXCETO:

a) Maior porosidade e menor tensão na interface.
b) Maior contração de polimerização.
c) Maior infiltração marginal.
d) Menor retenção da resina ao dente.

QUESTÃO 35

A invasão do espaço biológico, durante o preparo cavitá-
rio, acarretará, EXCETO:

a) Dor sobre a forma de sensibilidade gengival a estímu-
los mecânicos.

b) Inflamação gengival persistente somente na ausência 
de um bom controle de placa.

c) Recessão: uma forma de remodelagem em um perio-
donto fino recortado.

d) Formação da bolsa: uma resposta de remodelagem 
em um periodonto espesso/liso.

QUESTÃO 36

São propriedades do flúor em odontologia, EXCETO:

a) Liga-se aos minerais dos dentes, que estão sendo 
desmineralizados, formando fluorapatita.

b) Fluoretos reduzem o pH crítico, sendo necessária me-
nor produção ácida para iniciar a desmineralização.

c) Fluoretos em baixa concentração no ambiente bucal 
modificam as reações químicas.

d) A fluorapatita formada a partir do flúor é mais resisten-
te à desmineralização do que a hidroxiapatita.
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QUESTÃO 37

São fatores de risco para o desenvolvimento de cárie den-
tal, EXCETO:

a) Condições sócio-econômicas.
b) Incapacidade de redução de sacarose.
c) Maior capacidade-tampão da saliva.
d) Fluxo salivar fora dos padrões normais.

QUESTÃO 38

São as causas mais comuns de dano do nervo alveolar 
inferior, EXCETO:

a) Ressecção mandibular para tratamento de neoplasias 
orais.

b) Remoção de terceiros molares inferiores impactados.
c) Frenectomia lingual.
d) Fraturas mandibulares.

QUESTÃO 39

São exemplos de cicatrização por primeira intenção, 
EXCETO:

a) Lacerações ou incisões bem reparadas.
b) Fraturas ósseas bastante reduzidas.
c) Reanastomoses anatômicas de ramos nervosos, re-

centemente seccionados. 
d) Alvéolos, após a extração.

QUESTÃO 40

As células osteogênicas (osteoblastos), que são impor-
tantes para a cicatrização óssea, têm origem em três fon-
tes, EXCETO:

a) Endósteo.
b) Periósteo.
c) Osteoclastos.
d) Células mesenquimais pluripotentes circulantes.

QUESTÃO 41

Com respeito ao traumatismo periodontal, pode-se afir-
mar, EXCETO:

a) As forças oclusais excessivas resultam em alterações 
típicas no ligamento periodontal e alveolar.

b) Se as forças oclusais anormais forem crônicas, repe-
titivas e duradouras, o ligamento periodontal torna-se 
mais denso e alarga-se.

c) Sob forças oclusais anormais, crônicas,repetitivas,o 
osso alveolar torna-se menos denso e em poucos ca-
sos, pode-se observar “padrões de desgaste”.

d) Uma força que incline acentuadamente o dente para 
um dos lados (vestibular ou lingual) resulta em esma-
gamento do ligamento periodontal.

QUESTÃO 42

São fatores do paciente, associados ao risco de infecção 
pós-operatória, EXCETO:

a) Obesidade.
b) Irradiação local prévia.
c) Extrações múltiplas.
d) Antibioticoterapia prévia.

QUESTÃO 43

Com relação à prescrição na quimioprofilaxia em odonto-
logia, é verdadeiro afirmar, EXCETO:

a) Ao ser feita a incisão, deve haver altas concentrações 
séricas do antimicrobiano.

b) Os esquemas de profilaxia parenterais são de eleição, 
e constituem-se no padrão.

c) Para procedimentos sequenciais não intervalados, su-
gere-se a alternância entre amoxicilina e clindamicina.

d) Dose única oral de 2g de amoxicilina tem sido preco-
nizada para evitar emergência de cepas resistentes.

QUESTÃO 44

Qual o diagnóstico para um paciente com presença de 
placas brancas destacáveis na mucosa jugal,com sensa-
ção de queimação e que relatou fazer uso de amoxicilina 
por 15 dias? 

a) Leucoedema.
b) Líquen plano.
c) Candidíase.
d) Nevo branco esponjoso.

QUESTÃO 45

São vantagens dos cones de gutapercha, EXCETO:

a) São bem tolerados pelos tecidos periapicais.
b) São radiopacos.
c) Possuem estabilidade dimensional.
d) Têm pouca rigidez.
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DIREITOS hUMANOS

QUESTÃO 46

O desenvolvimento cultural de algumas nações e regiões 
possibilitou aos teóricos dos Direitos Humanos identifica-
rem maior ou menor dimensão de aplicação. Assim, os Di-
reitos Humanos foram divididos em “gerações” de direitos, 
que situariam o grau de maior ou menor desenvolvimento 
da cultura em apreço. Nesse sentido, é CORRETO afir-
mar que

a) direitos Humanos de primeira geração são as liberda-
des sociais e políticas, fundamentais para o respeito 
dos indivíduos em meio à sociedade.

b) direitos Humanos de segunda geração são as liber-
dades individuais e o direito à educação e ao meio 
ambiente sustentável.

c) o Direito à solidariedade e fraternidade entre os povos 
é elencado como um direito de terceira geração, as-
sim como as liberdades sociais e políticas

d) as liberdades individuais são direitos de primeira gera-
ção, porque são a raiz dos direitos humanos e, a partir 
deles, outros direitos se originaram.

QUESTÃO 47

Analise a seguinte afirmativa: “Os Direitos Humanos não 
são uma disciplina jurídica especificamente codificada.” 
Posteriormente, avalie as alternativas e escolha a que 
guarda maior sintonia com a doutrina de Direitos Huma-
nos.

a) os Direitos Humanos estão em constante transforma-
ção e a criação de um Código de Direitos Humanos 
seria uma maneira de limitar uma disciplina que não 
tem limites. Pode-se dizer que os Direitos Humanos 
estão disseminados em todas as normas do Ordena-
mento Jurídico.

b) os Direitos Humanos foram codificados de maneira 
plena na Constituição Federal. Isso é tão óbvio, que 
o Título II da Carta Magna de 88 discorre sobre os 
Direitos e Garantias Fundamentais.

c) os Direitos Humanos seguem tratados internacionais 
e as normas constitucionais. A relação entre essas 
normas delimita o campo de atuação dessa espécie 
de Direito. Não codificar os Direitos Humanos seria 
uma maneira de impedir que possam ser usufruídos.

d) os Direitos Humanos estão plasmados em todas as 
normas jurídicas nacionais de maneira expressa. Não 
é necessário um código de Direitos Humanos, apenas 
a identificação de que esta ou aquela norma é de Di-
reitos Humanos, para que possa ser aplicada como tal.

QUESTÃO 48

Analise e assinale a alternativa ERRADA em relação 
às características dos Direitos Humanos, segundo Filho 
(2008):

a) Os Direitos Humanos são imprescritíveis, ou seja, não 
se perdem pelo decurso de prazo.

b) Os Direitos Humanos são alienáveis, ou seja, podem 
ser transferidos de acordo com a vontade do cidadão.

c) Os Direitos Humanos são universais, ou seja, englo-
bam todos os indivíduos, sem distinções.

d) Os Direitos Humanos são fundamentais, ou seja, são 
garantidores da qualidade de vida digna do ser hu-
mano.

QUESTÃO 49

Analise a afirmativa abaixo descrita e avalie qual alterna-
tiva contempla a resposta CORRETA:

“A Defesa Civil é uma atividade de responsabilidade com-
partilhada entre os entes federativos, apesar do Corpo 
de Bombeiros ser subordinado aos Estados Membros. É 
antes de tudo um compromisso de proteção à vida dos 
indivíduos, do patrimônio e do meio ambiente, para uma 
vida melhor.” (Artigo 144).

a) É incorreto dizer que a Defesa Civil é de responsabi-
lidade compartilhada por todos os entes federativos 
e pelas comunidades, se condicionando não apenas 
como uma ação de solidariedade, mas como uma 
obrigação real de cada parte cumprir com seus ônus 
reais e legais, porque a responsabilidade formal é do 
Estado.

b) É correto dizer que a Defesa Civil não é de compe-
tência do município, o qual se subordina ao Estado, 
cumprindo apenas o que lhe é determinado.

c) É correto dizer que a Segurança Pública engloba a 
Defesa Civil e cada órgão do Poder Público, na esfe-
ra de sua competência, é parcialmente responsável 
tanto pela Defesa Civil como pela Segurança Pública, 
ainda que o artigo 144 da Constituição Federal não o 
elenque como tal. 

d) A Defesa Civil é um compromisso do Poder Público, 
cumprido apenas pelo Corpo de Bombeiros e é um 
grande instrumento de valorização da vida e dos Di-
reitos Humanos.
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QUESTÃO 50

Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
NãO se pode dizer que

a) foi um tratado universal imposto após a Segunda 
Guerra Mundial aos países derrotados, para que cum-
prissem as normas internacionais de Direitos Huma-
nos e passassem a respeitar a ONU.

b) foi um Declaração formal da ONU, em 1948, que, ape-
sar de não ter força executiva, inspirou mudanças em 
diversas constituições nacionais e a criação de trata-
dos importantes, como o Tratado Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos e o Tratado Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

c) é um documento essencial para a conceituação de 
Direitos Humanos e de Liberdades Individuais, ainda 
hoje.

d) apesar de não ser autoexecutável, é um poderoso 
instrumento de evocação dos Direitos Humanos e é 
constantemente utilizada no plano internacional para 
análise ética de posturas governativas em dissonân-
cia com os Direitos Humanos.

Leia atentamente os textos a seguir:

TEXTO I

Criado em 31 de agosto de 1911, o CBMMG está presente 
em 52 municípios, atendendo a todo o Estado por meio de 
seus dez Batalhões e unidades subordinadas. Possui um 
efetivo de 5,56 mil homens e mulheres responsáveis por 
mais de 290 mil atendimentos por ano.
(www.bombeiros.mg.gov.br. Acesso em Outubro de 2011, às 16h35min).

TEXTO II

(Belo Horizonte – 19/09/11) - Uma justa e merecida ho-
menagem àqueles que por cem anos vêm prestando ser-
viços indispensáveis à população de Minas Gerais. No 
último dia 16 de setembro, o centenário do Corpo de 
Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi pauta 
de uma Sessão Especial realizada na Câmara dos De-
putados, em Brasília. O deputado Lincoln Portela, duran-
te a homenagem, lembrou o grande respeito e confiança 
que os bombeiros mineiros conquistaram junto à opinião 
pública e a sua grande contribuição para o desenvolvi-
mento do Estado. “São mensageiros do bem, defensores 
da paz, ajudando a construir o futuro de prosperidade, 
justiça e convivência fraterna”. O deputado lembrou fatos 
importantes na história da corporação como a criação da 
Seção de Bombeiros Profissionais, em 1911, o ingresso 
das mulheres, em 1993, além do trabalho de assistência 
e promoção social executado pela corporação. “A nossa 
liderança saúda os Bombeiros pelos cem anos de uma 
bela e edificante história em favor da dignidade, do res-
peito e da paz que todos almejamos”. 
(www.bombeiros.mg.gov.br. Acesso em Outubro de 2011, às 16h35min).

Considere, como suporte motivador, as palavras do de-
putado Lincoln Portela “São mensageiros do bem, de-
fensores da paz, ajudando a construir o futuro de pros-
peridade, justiça e convivência fraterna” e nas informa-
ções textuais de I a II. Após leitura atenta, elabore uma 
produção textual de caráter dissertativo-argumentativo, 
no qual se deve defender O TEMA a seguir:

UM SÉCULO SALVANDO VIDAS CORPO DE BOM-
BEIROS: PROfISSIONAIS DO BEM E DEfENSO-
RES DA PAZ.

REDAÇãO

NA PROVA DE REDAÇÃO, DEVEM SER OBSERVADOS 
OS SEGUINTES ITENS:

1. Assine somente o cabeçalho da folha de redação de-
finitiva e não deixe pistas de identificação no corpo da 
mesma, caso isso ocorra, a prova escrita será anu-
lada;

2. Somente serão corrigidas as redações escritas com 
caneta esferográfica azul ou preta;

3. Não será permitido o uso de lápis borracha ou corre-
tivo de texto;

4. A folha de rascunho, constante do caderno de pro-
va será de preenchimento facultativo. Em nenhuma 
hipótese o rascunho elaborado pelo candidato será 
considerado na correção da prova; 

5. Não serão distribuídas folhas suplementares para 
rascunho nem para textos definitivos;

6. A Folha de Redação Definitiva não pode ser utilizada 
no verso;

7. A escrita deve ser contínua, sem saltar linhas, nem 
mesmo para separar parágrafos..
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REDAÇÃO - FOLHA DE RASCUNHO
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