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INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 80 questões, numeradas de 1 a 80.
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 o total de 4 horas para responder a todas as questões e preencher Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver o Caderno de Questões e a sua Folha de Respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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CONHECIMENTOS BÁSICOS
Atenção:

1.

As questões de números 1 a 8 referem-se ao texto
abaixo.

Nos anos setenta, no auge dos grandes projetos de

De acordo com o texto,
(A)

a situação econômica da maioria dos habitantes da
região amazônica não permite a realização dos projetos de sustentabilidade no manejo da floresta.

(B)

uma população de aventureiros que se instalaram na
Amazônia foi a principal responsável pela deterioração das condições de vida na região.

(C)

a maneira mais eficaz de preservar a Amazônia é a
criação, para seus habitantes, de atividades econômicas que não ofereçam risco à sustentabilidade da
floresta.

(D)

propostas de preservação da Amazônia tornam-se
impraticáveis devido ao número de habitantes da
região, que dela precisam sobreviver.

(E)

as condições insalubres de vida no meio da floresta
comprometem toda e qualquer possível proposta de
desenvolvimento da região amazônica.

infraestrutura implantados pelos governos militares, a Amazônia
era conhecida como o inferno verde. Uma mata fechada e
insalubre, empesteada de mosquitos e animais peçonhentos,
que deveria ser derrubada a todo custo – sempre com incentivo
público – pelos colonos, operários e garimpeiros que se aventuravam pela região. Essa visão mudou bastante nas últimas duas
décadas, à medida que os brasileiros perceberam que a região
é um patrimônio nacional que não pode ser dilacerado sem
comprometer o futuro do próprio país.
Com seus 5 milhões de quilômetros quadrados, a Ama-

_________________________________________________________

2.

zônia representa mais da metade do território brasileiro, 3,6%

o

Os dados citados no 2 parágrafo
(A)

fundamentam a convicção de que a Amazônia é o
inferno verde, tal como concebida na época dos
governos militares.

(B)

justificam as medidas de ocupação do ambiente
hostil da Amazônia, tomadas em épocas mais distantes.

(C)

contestam a afirmativa de que a visão sobre a região
amazônica mudou bastante nas últimas duas
décadas.

(D)

realçam o fato de que o homem não é bem-vindo
numa região insalubre, coberta pela floresta.

(E)

dão consistência à afirmativa de que a Amazônia
constitui um verdadeiro patrimônio nacional.

da superfície seca do planeta, área equivalente a nove vezes o
território da França. O rio Amazonas, o maior do mundo em
extensão e volume, despeja no mar em um único dia a mesma
quantidade de água que o Tâmisa, que atravessa Londres, leva
um ano para lançar. O vapor de água que a Amazônia produz
por meio da evaporação responde por 60% das chuvas que
caem nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.
Mesmo agora, com o reconhecimento de sua grandeza,
a Floresta Amazônica permanece um domínio da natureza no

_________________________________________________________

3.

qual o homem não é bem-vindo. No entanto, vivem lá 25 milhões de brasileiros, pessoas que enfrentaram o desafio do am-

No texto, é possível identificar
(A)

adesão à percepção negativa sobre a Amazônia.

(B)

visão pessoal sobre a importância da região amazônica.

(C)

defesa das medidas governamentais com foco na
ocupação da Amazônia.

(D)

pessimismo quanto aos resultados da ocupação
humana na região amazônica.

(E)

ausência de medidas de caráter oficial com vistas à
preservação da Amazônia.

biente hostil e fincaram raízes na porção norte do país. Assusta
observar que, no intenso debate que se trava sobre a melhor
forma de preservar (ou, na maior parte das vezes, ocupar) a
floresta, esteja praticamente ausente o maior protagonista da
saga amazônica: o homem.
É uma forma atravessada de ver a situação, pois o destino da região depende muito mais de seus habitantes do que
de medidas adotadas por autoridades do governo ou por or-

_________________________________________________________

4.

(ou, na maior parte das vezes, ocupar)
o

ganizações não-governamentais. A prioridade de todas as ini-

O segmento isolado pelos parênteses, no 3 parágrafo,
denota

ciativas deveria ser melhorar a qualidade de vida e criar con-

(A)

questão que não exige propriamente qualquer resposta.

(B)

citação de opinião de interlocutor alheio ao contexto.

(C)

ressalva, ao relativizar o sentido do que foi afirmado
anteriormente.

(D)

insistência em uma mesma afirmativa, desnecessária no contexto.

(E)

exclusão da afirmativa anterior.

dições econômicas para que seus habitantes tenham alternativas à exploração predatória. Só assim eles vão preservar a
floresta em vez de destruí-la, porque terão orgulho de sua
riqueza natural, única no mundo.
(O fator humano. Veja especial, São Paulo, Ano 42, Setembro
2009, pp. 22-24, com adaptações)

2

TREAM-Conhecimentos Básicos6

Caderno de Prova ’M13’, Tipo 001
5.

Atenção:

O segmento grifado foi substituído de modo INCORRETO
pelo pronome em:
(A)

sem comprometer o futuro do próprio país // sem
comprometê-lo.

(B)

que enfrentaram o desafio do ambiente hostil // que
o enfrentaram.

(C)

e fincaram raízes na porção norte do país // e fincaram-nas.

(D)

e criar condições econômicas // e criá-las.

(E)

eles vão preservar a floresta // preservar-lhe.

As questões de números 9 a 13 referem-se ao texto
apresentado abaixo.
O Curupira

Guardião das florestas e dos animais, o Curupira é um
pequeno ser com traços indígenas, cabelo de fogo e com os
pés virados para trás, que possui o dom de ficar invisível.
Dizem que o Curupira é o protetor daqueles que sabem
se relacionar com a natureza, utilizando-a apenas para a sua
sobrevivência. Ou seja, tem a proteção do Curupira o homem
que derruba árvores para construir sua casa e seus utensílios,

_________________________________________________________

6.

ou ainda para fazer seu roçado, e caça apenas para alimentarse. Mas aqueles que derrubam a mata sem necessidade e os

Considere as afirmativas seguintes, a respeito do emprego
de sinais de pontuação no texto:

que caçam indiscriminadamente têm no Curupira um terrível
inimigo e acabam caindo em suas armadilhas.

I. O emprego dos travessões no 1o parágrafo assina-

Para se vingar daqueles que destroem a floresta, o Curu-

la uma pausa que imprime ênfase ao comentário.

pira se transforma em caça − uma paca, uma onça ou qualquer

II. Os dois-pontos que aparecem no final do 3o parágrafo introduzem um esclarecimento ao que acabou
de ser afirmado.

outro bicho que atraia o caçador para o meio da mata, fazendo-

III. Na frase Só assim eles vão preservar a floresta em

sempre ao mesmo lugar. Outra forma de atingir os maus caça-

vez de destruí-la, ficaria correta a colocação de
uma vírgula após preservar.

dores é fazer com que sua arma não funcione ou que eles

o perder a noção de seu rumo e ficar dando voltas, retornando

sejam incapazes de acertar qualquer tipo de alvo, principalmente a caça.

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

Na realidade, a lenda do Curupira revela a relação de

III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

respeito pela vida que os índios brasileiros têm com a mata.
(Disponível em: <http://portalamazonia.globo.com/modelo_avulso.php?cfg=noticias&mdltpl=lendasam...>. Acesso em: 30/11/2009)

_________________________________________________________

7.

9.

... a Amazônia representa mais da metade do território
o
brasileiro ... (2 parágrafo)
A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento
exigido pelo verbo grifado acima é:
(A)

Essa visão mudou bastante nas últimas duas décadas ...

(B)

O vapor de água (...) responde por 60% das chuvas...

(C)

... que caem nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.

(D)

... pois o destino da região depende muito mais de
seus habitantes.

(E)

... porque terão orgulho de sua riqueza natural, única
no mundo.

... que deveria ser derrubada a todo custo pelos colonos,
o
operários e garimpeiros ... (1 parágrafo)
Transpondo a frase acima para a voz ativa, a forma verbal
corretamente obtida será:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

deveriam derrubar.
era para ser derrubada.
se derrubaria.
teriam derrubado.
seriam derrubados.
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(A)

o espírito vingador e destrutivo dos índios brasileiros, encarnado na desfiguração de seres imaginários.

(B)

a intenção de preservar os recursos da floresta amazônica para aproveitamento exclusivo de seus moradores.

(C)

a visão peculiar do indígena sobre a floresta,
ambiente que lhe serve de morada.

(D)

a exploração da floresta, constante e continuada, por
aventureiros que nela se estabeleceram.

(E)

a ingenuidade de caçadores e de exploradores, vítimas dos desafios apresentados pela floresta.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

8.

Na lenda do Curupira fica evidente

10.

o

O segmento introduzido por Ou seja, no 2 parágrafo,
(A)

detalha a afirmativa feita na frase imediatamente
anterior.

(B)

acrescenta uma ressalva importante ao que vem
sendo exposto.

(C)

retifica a informação anterior, introduzindo nova ideia
no contexto.

(D)

contraria o enunciado anterior, ao aproximar ideias
opostas entre si.

(E)

introduz uma dúvida a respeito da veracidade da informação anterior.
3
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11.

O texto legitima a seguinte afirmação:
(A)

(B)

(C)

15.

a desorientação dos caçadores no meio da mata é
recurso empregado pelo Curupira para afugentar os
indígenas que buscam alimentos.
a transformação do Curupira em animais da floresta
tem por objetivo oferecer mais opções de caça aos
habitantes da floresta.
as ações atribuídas ao Curupira como protetor da
floresta não estão vinculadas às dificuldades no
manejo das armas de caça.

(D)

a caracterização física do Curupira demonstra sua
predisposição para criar armadilhas contra a
destruição irracional da floresta.

(E)

a incapacidade de atingir um alvo determinado é
típica daqueles que, por habitarem a floresta, não
estão habituados a armas de fogo.

16.

(A)

desejo impossível de ser realizado.

(B)

hipótese plausível.

(C)

dúvida quanto à necessidade de um fato.

(D)

certeza com relação a um fato.

(E)

fato inimaginável.

sobreviessem - obteu

(B)

receiava

-

sobrevissem

(C)

receava

-

sobreviessem - obteve

(D)

receava

-

sobrevissem

(E)

receava

-

sobreviessem - obteu

(B)

(C)

- obteve

- obteve

Dada uma tabela, inserida no Word, composta de 5 colunas e 5 linhas. Para que a primeira linha desta tabela seja
uma única célula, que conterá o título da tabela, deve-se
(A)

posicionar o cursor na primeira linha e inserir uma
nova linha acima.

(B)

selecionar a primeira célula da tabela e dividir a
célula em 1 coluna e 1 linha.

(C)

posicionar o cursor na segunda linha e dividir a
tabela.

(D)

selecionar as células da primeira linha e mesclar
células.

(E)

posicionar o cursor na primeira célula e expandir
célula em linha.

_________________________________________________________

17.

Sobre correio eletrônico, considere que:

I. um webmail exige o protocolo POP para receber as

A concordância verbal e nominal está inteiramente correta
na frase:
(A)

mensagens e o protocolo SMTP para enviar as
mensagens.

Os caboclos da região, que vivem na floresta e dela
retiram seu sustento, sabem que é importante respeitar todas as formas de vida que nela se encontram.

II. ao utilizar um programa cliente de e-mail as men-

Existe, na mitologia de vários povos, duendes com
diversos poderes mágicos que encarna, sobretudo, o
espírito da floresta.

III. o MIME é uma norma da Internet para formatação

sagens podem ser lidas de qualquer computador
por meio de um navegador.

de mensagens que permite o envio de arquivos de
qualquer tipo em e-mail.

É sempre relatado às crianças indígenas os feitos
valorosos de ilustres guerreiros, como forma de
manter as tradições da tribo.

(D)

O repositório de lendas brasileiras de origem indígena variam muito, mas mostram, particularmente,
uma explicação para os fenômenos da natureza.

(E)

Quando se tratam de questões de sobrevivência na
mata fechada, é necessário a presença de guias
habituados às dificuldades da região.

Está correto o que se afirma em

_________________________________________________________

Instruções: Para responder às questões de números 14 e 15,
assinale a alternativa que preenche corretamente
as lacunas da frase apresentada.

4

-

... que atraia o caçador. (3 parágrafo)

_________________________________________________________

14.

receiava

o

O emprego da forma verbal grifada acima denota, no
contexto,

13.

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

12.

Ele ...... que lhe ...... dificuldades, mas ...... ajuda financeira para as pesquisas sobre o clima.

Já ...... várias medidas para que se ...... os índices de desmatamento em toda a região.
(A)

foi tomadas

- reduzissem

(B)

foi tomado

- reduzissem

(C)

foram tomadas

- reduzissem

(D)

foram tomadas

- reduzisse

(E)

foi tomado

- reduzisse

(A)

I, apenas.

(B)

II, apenas.

(C)

III, apenas.

(D)

I e II, apenas.

(E)

I, II e III.

_________________________________________________________

18.

O transporte de páginas Web entre um servidor e um
cliente da Internet é realizado pelo protocolo
(A)

BROWSER.

(B)

HTTP.

(C)

HTML.

(D)

TCP.

(E)

IP.
TREAM-Conhecimentos Básicos6
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19.

Para mover um arquivo de uma pasta para outra, cada
pasta em uma unidade (drive) diferente, pode-se arrastar
o arquivo com o mouse da pasta de origem para a pasta
de destino, mantendo pressionada a tecla
(A)

Shift.

(B)

Ctrl.

(C)

Tab.

(D)

Alt.

(E)

Insert.

23.

I. Poderá ser promovido o Juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal,
não podendo devolvê-los ao cartório, porém, sem o
devido despacho ou decisão.

II. O Juiz Titular poderá residir em Comarca diversa da
sua, independentemente de autorização do Tribunal.

III. O número de Juízes na unidade jurisdicional será
proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população.

IV. Os servidores receberão delegação para a prática

_________________________________________________________

20.

de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório.

Para criar, na Área de Trabalho do Windows, um atalho que
abra um arquivo contido em uma pasta do computador, pode-se arrastar o arquivo com o mouse da pasta de origem
para a Área de Trabalho, mantendo pressionada a tecla
(A)

Shift.

(B)

Ctrl.

(C)

Tab.

(D)

Alt.

(E)

Insert.

No tocante ao Poder Judiciário, considere as assertivas
abaixo.

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

_________________________________________________________

24.

É correto afirmar que os Tribunais Regionais Eleitorais
compor-se-ão
(A)

mediante eleição, pelo voto secreto, de dois Juízes
dentre os Desembargadores do Tribunal de Justiça e
de dois Juízes, dentre Juízes de Direito, escolhidos
pelo Tribunal de Justiça.

(B)

de dois Juízes do Tribunal Regional Federal com sede
na Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de dois Juizes Federais, escolhidos, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo.

(C)

por nomeação, pelo Presidente da República, de três
Juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico
e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

(D)

por nomeação, pelo Procurador Geral, de três Procuradores Federais indicados pelo Ministério Público Federal.

(E)

por nomeação, pelo Advogado Geral da União, de
um Juiz dentre seis advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pela Advocacia
Geral da União.

_________________________________________________________

21.

Com relação aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, é correto afirmar que o mandado de injunção será
concedido
(A)

(B)

(C)

sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
sempre que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.

_________________________________________________________

25.
(D)

(E)

para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público.
para a retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo.

Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar em recurso
ordinário
(A)

o habeas corpus, o mandado de segurança, o
habeas data e o mandado de injunção decididos em
única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.

(B)

o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos
diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição
em uma única instância.

(C)

o mandado de segurança e o habeas data contra
atos do Presidente da República, das Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do
Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral
da República e do próprio Supremo Tribunal Federal

(D)

as causas decididas em única ou última instância,
quando a decisão recorrida, julgar válida lei ou ato de
governo local contestado em face da Constituição.

(E)

as causas decididas em única ou última instância,
quando a decisão recorrida julgar válida lei local
contestada em face de lei federal.

_________________________________________________________

22.

É vedada a cassação de direitos políticos, sendo INCORRETO afirmar que a perda ou suspensão só se dará no
caso de
(A)

incapacidade civil absoluta.

(B)

cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado.

(C)

recusa à filiação partidária.

(D)

condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

(E)

improbidade administrativa.

TREAM-Conhecimentos Básicos6

I e II.
I e III.
II e IV.
II e III.
III e IV.
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26.

29.

Considere:

Decorre do atributo de presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos que:

I. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Amazonas.

(A)

as prestações tipicamente administrativas podem ser
exigidas imediata e diretamente pela Administração,
sem necessidade de mandado judicial.

(B)

o particular está obrigado ao fiel atendimento do ato,
sob pena de se sujeitar a execução forçada pela
Administração ou pelo Judiciário.

(C)

na Administração Pública, só é permitido fazer o que
a lei autoriza e seus preceitos não podem ser descumpridos.

(D)

enquanto não sobrevier o pronunciamento de nulidade, os atos administrativos são tidos por válidos e
operantes, quer para a Administração, quer para os
particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos.

(E)

toda atividade pública será ilegítima se não houver a
sua adequação aos princípios da moralidade e da
legalidade.

II. Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
III. Juiz do Tribunal Regional Federal com sede no
Distrito Federal.

IV. Membro do Ministério Público Eleitoral.
Podem vir a integrar o Tribunal Superior Eleitoral os titulares dos cargos indicados APENAS em
(A)

I.

(B)

II e III.

(C)

III e IV.

(D)

II, III e IV.

(E) II.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
30.
27.

Compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar
originariamente o registro e a cassação de registro de
candidatos
(A)

Membros das Prefeituras Municipais.

(B)

a Governador e Vice-Governador do Estado.

(C)

Membros do Congresso Nacional.

(D)

à Presidente e Vice-Presidente da República.

(E)

Membros das Assembléias Legislativas.

Sobre o abuso de poder, é correto afirmar que:
(A)

para combatê-lo, não há medida judicial cabível,
devendo o prejudicado recorrer à via administrativa.

(B)

o abuso de poder só pode revestir a forma omissiva,
não a comissiva.

(C)

o uso do poder é lícito, enquanto o abuso pode ser
lícito ou ilícito, dependendo da finalidade.

(D)

a improbidade deve sempre ser considerada uma
espécie de abuso de poder.

(E)

todo ato abusivo é nulo, por excesso ou desvio de
poder.

_________________________________________________________

28.

Sobre os princípios básicos da Administração, considere:

_________________________________________________________

I. É necessária a divulgação oficial do ato administrativo para conhecimento público e início de seus
efeitos externos.

31.

II. O administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e
às exigências do bem comum.

Prestar contas de sua gestão administrativa
(A)

é um dever do administrador público.

(B)

é uma faculdade do administrador público.

(C)

não é dever do administrador público.

(D)

é dever apenas do administrador ocupante de cargo
em comissão.

(E)

é dever apenas de quem exerce cargo eletivo.

III. O administrador público deve justificar sua ação
administrativa, indicando os fatos que ensejam o ato
e os preceitos jurídicos que autorizam sua prática.
Estão enunciados acima, respectivamente, os princípios
da

6

(A)

oficialidade, eficiência e finalidade.

(B)

publicidade, legalidade e motivação.

(C)

publicidade, supremacia do interesse público e
razoabilidade.

(D)

segurança jurídica, legalidade e praticidade.

(E)

razoabilidade, supremacia do bem comum e motivação.

_________________________________________________________

32.

Dentre os requisitos do ato administrativo, inclui-se a
(A)

auto-executoriedade.

(B)

presunção de legitimidade.

(C)

finalidade.

(D)

imperatividade.

(E)

tipicidade.
TREAM-Conhecimentos Básicos6
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33.

Dentre as hipóteses abaixo, NÃO gera a vacância em cargo público a

37.

O prazo para o servidor empossado em cargo público
entrar em exercício, contados da data da
(A)

proclamação dos aprovados no concurso é de trinta
dias.

licença.

(B)

nomeação é de trinta dias.

(C)

aposentadoria.

(C)

publicação do resultado do concurso é de sessenta
dias.

(D)

promoção.
(D)

assinatura do termo de posse é de sessenta dias.

(E)

demissão.

(A)

readaptação.

(B)

_________________________________________________________
(E) posse é de quinze dias.
_________________________________________________________

34.

A idade mínima para a investidura em cargo público é de

38.
(A)

dezoito anos.

(B)

dezesseis anos.

(C)

vinte e um anos.

(D)

vinte e cinco anos.

(E)

quatorze anos.

Quanto ao exercício é INCORRETO que
(A)

é de quinze dias o prazo para o servidor empossado
em cargo público entrar em exercício, contados da
data da posse.

(B)

exercício é o efetivo desempenho das atribuições do
cargo público ou da função de confiança.

(C)

a promoção interrompe o tempo de exercício, que é
contado no novo posicionamento na carreira a partir
da data da nomeação do servidor.

(D)

à autoridade competente do órgão ou entidade para
onde for nomeado ou designado o servidor compete
dar-lhe exercício.

(E)

ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao
órgão competente os elementos necessários ao seu
assentamento individual.

_________________________________________________________

35.

É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente
ocupado:
(A)

readaptação.

(B)

reversão.

(C)

reaproveitamento.

(D)

recondução.

(E)

reintegração.

_________________________________________________________

39.

_________________________________________________________

36.

Empossar e aposentar servidores da Secretaria do Tribunal, nos termos da lei, são atribuições, dentre outras, de
seu

Quanto às penalidades aplicáveis aos funcionários públio
cos no âmbito do regime disciplinar da Lei n 8.112/90, é
correto que

(A)

Corregedor Eleitoral.

(B)

Chefe de Cartório.

(A)

(C)

Direitor-Geral.

(D)

Presidente.

(E)

Juiz Auxiliar.

(B)

(C)

(D)

(E)

o cancelamento da penalidade surtirá efeitos retroativos limitados à data da infração administrativa.
na aplicação das penalidades serão consideradas a
natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.
a suspensão será aplicada em caso de reincidência
das faltas punidas com advertência que também tipifiquem infração sujeito à penalidade de demissão,
não podendo exceder de 60 (sessenta) dias.
em qualquer hipótese a penalidade de suspensão
não poderá ser convertida em multa, facultado ao
servidor permanecer em serviço.
será punido com suspensão de 30 dias o servidor
que recusar-se a ser submetido a inspeção médica
determinada pela autoridade competente, mantendose os efeitos da penalidade ainda que cumprida a
determinação.

TREAM-Conhecimentos Básicos6

_________________________________________________________

40.

É certo que, dentre outras competências, cabe ao VicePresidente do Tribunal, em conformidade com disposição
expressa regimental,
(A)

substituir definitivamente o Presidente do Tribunal no
caso de vacância.

(B)

assumir, com autorização do Plenário, a Presidência
do Tribunal em caso de impedimentos ocasionais do
titular.

(C)

exercer as funções de Corregedor Regional Eleitoral.

(D)

examinar a legalidade das prisões em flagrante e
conceder ou denegar fianças.

(E)

funcionar, sempre pessoalmente, junto à Comissão
Apuradora de Eleições.
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45.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
41.

A cárie dentária pode ser mensurada na comunidade,
classificando-se os dentes segundo algumas categorias,
que expressam a história
(A)

atual de cárie, ou extraídos.

(B)

anterior de cárie, ou restaurados.

(C)

anterior de cárie, ou cavitados.

(D)

atual de cárie, ou obturados.

(E)

anterior de cárie, ou com manchas brancas.

As Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil,
2003) identificam alguns princípios norteadores das ações
de saúde bucal, na perspectiva do cuidado. A correta correspondência entre o princípio e seu significado é:
(A)

ética: dar prioridade aos casos de dor e sofrimento.

(B)

acesso: responsabilizar a unidade de saúde na solução de problemas em sua área.

(C)

gestão participativa: dar atenção a toda demanda
reprimida.

(D)

vínculo: assegurar a participação das representações de usuários.

(E)

acolhimento: organizar o serviço de saúde nos atos
de receber, escutar e atender.

__________________________________________________________________________________________________________________

42.

46.

O “Programa Brasil Sorridente” tem por objetivo ampliar o
acesso da população ao atendimento odontológico, com a
superação do modelo biomédico que atende as doenças.
A saúde bucal deve ser inserida em programas integrais
de saúde segundo:
(A)

a condição de vida, como a moradia e a presença de
água tratada e esgoto.

(B)

a condição de vida, como a saúde da criança, do
adolescente, do adulto e do idoso

(C)

as linhas do cuidado, como a saúde da mulher e a
saúde do trabalhador.

(D)

as linhas do cuidado, como a saúde de hipertensos
e diabéticos.

(E)

as linhas do cuidado, como a saúde da criança, do
adolescente, do adulto e do idoso.

(A)

privacidade, aumentando a exposição dos indivíduos
examinados.

(B)

ventilação, evitando quebrar a cadeia de esterilização.

(C)

iluminação, que deve ser padronizada em todos os
exames.

(D)

acessibilidade, priorizando áreas próximas a escadas.

(E)

ruído, para facilitar a propagação do som.

_________________________________________________________

47.

_________________________________________________________

43.

Para efetuar a escolha do local para exames durante um
levantamento epidemiológico, deve-se dar atenção ao
aspecto relativo a

Durante um estudo epidemiológico em que se utilizam
fichas para registro, o anotador deve efetuar o adequado
preenchimento da ficha, realizando os registros com
fidelidade ao que é ditado pelo examinador. Para tanto,
algumas condutas são sugeridas, como
(A)

decorar os códigos válidos, alertando o examinador
quando houver possibilidade de equívoco.

(B)

conhecer bem a ficha, ignorando alguns de seus
campos, sobretudo no exame de idosos.

(C)

deixar caselas em branco, caso haja alguma dúvida,
para não comprometer a validade dos dados.

(D)

fazer os registros da direita da ficha para a esquerda,
seguindo de cima para baixo.

(E)

fazer os registros conforme o que for observado pelo
supervisor.

Os principais problemas de saúde bucal no Brasil são:
(A)

câncer bucal e fluorose.

(B)

hipoplasias e fissuras labiopalatinas.

(C)

cárie dentária e doença periodontal.

(D)

doença periodontal e hipoplasias.

(E)

maloclusões e edentulismo.

__________________________________________________________________________________________________________________

44.

O significativo declínio da experiência de cárie dentária
nas crianças brasileiras está associado com fatores como:

Para responder as questões de números 48 a 51,
considere o enunciado abaixo.

(A)

fluoretação do leite, dentifrícios fluoretados e descentralização do sistema de saúde brasileiro.

Paciente com 48 anos de idade, sexo masculino, apresenta edentulismo total e outras condições orofaciais classificadas dentro do padrão de normalidade.

(B)

fluoretação do sal, dentifrícios fluoretados e centralização do sistema de saúde brasileiro.

48.

(C)

fluoretação das águas de abastecimento público,
dentifrícios sem flúor e descentralização do sistema
de saúde brasileiro.

(D)

fluoretação das águas de abastecimento público,
dentifrícios fluoretados e descentralização do sistema de saúde brasileiro.

(E)

8

Atenção:

fluoretação das águas de abastecimento público,
dentifrícios fluoretados e centralização do sistema de
saúde brasileiro.

A reabilitação oral visa restituir ao paciente:

I.
II.
III.
IV.

hálito refrescante.
estímulo ao convívio social.
dentes brancos e longos.
função mastigatória.

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

II e III.
II e IV.
I e II.
I e III.
I e IV.
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49.

54.

Durante sua chegada, pode-se notar que o paciente está
retraído e evita comunicar-se com as pessoas presentes
na clínica odontológica. Segundo o Código de Ética Odontológica, deve-se
(A)

respeitar o paciente e guardar sigilo.

(B)

ignorar o fato e preencher seu prontuário na recepção.

(C)

fazer sua documentação fotográfica na sala de recepção.

(D)

aguardar que o paciente sinta-se à vontade.

(E)

divulgar o fato aos demais pacientes.

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

A prótese indicada neste caso é:
parcial removível superior e inferior.

(B)

total removível superior e inferior.

(C)

total removível inferior.

(D)

parcial fixa superior e inferior.

(E)

parcial removível superior.

56.

A moldagem funcional deve ser feita com o uso de
(A)

bastão de godiva.

(B)

silicone.

(C)

alginato.

(D)

pasta zincoeugenólica.

(E)

gesso pedra.

_________________________________________________________

52.

A técnica radiográfica intrabucal que permite a detecção
de anomalias nas raízes dos dentes é:
(A)

bite-wing.

(B)

periapical.

(C)

interproximal.

(D)

oclusal.

(E)

panorâmica.

151
17
18R
1
32

_________________________________________________________

_________________________________________________________

51.

O fórceps indicado para esta cirurgia é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

(A)

alveolótomo.
tesoura.
cinzel.
destaca-periósteo.
sindesmótomo.

_________________________________________________________

55.

50.

O instrumento a ser utilizado para romper as fibras gengivais, com objetivo de facilitar a desinserção da gengiva e
possibilitar a introdução da ponta ativa do fórceps é:

O apoio ao cirurgião-dentista durante o atendimento odontopediátrico a um paciente que chora muito e se movimenta na cadeira necessita que o técnico em saúde bucal
(A)

deixe o cirurgião-dentista a sós com o paciente.

(B)

ofereça reforços positivos, como uma punição cada
vez que a criança chorar.

(C)

coloque as mãos sobre a boca da criança para fazer
cessar o choro.

(D)

repreenda a criança para obter a sua colaboração ao
tratamento.

(E)

auxilie a realizar a contenção física, com objetivo de
dar conforto à criança.

_________________________________________________________

57.

A colagem de bandas ortodônticas é realizada com
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

cimento de fosfato de zinco.
iodofórmio.
alginato.
pasta de hidróxido de cálcio.
pasta zincoenólica.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Atenção:

Para responder as questões de números 53 a 55,
considere o enunciado abaixo.

Paciente com 38 anos de idade, sexo feminino, tem indicação para extração do dente 16.

58.

O isolamento absoluto do campo operatório para tratamento endodôntico do dente 36 requer a utilização de
alguns instrumentos e materiais, como:

I. grampo.
53.

O uso de luvas esterilizadas deve
(A)

ser feito calçando-se a luva direita e em seguida a
luva esquerda.

(B)

ser feito cuidadosamente para não contaminar a
parte interna das luvas.

(C)

deixar um espaço livre entre a borda da luva e o
punho do avental.

II. lençol de borracha.
III. rolos de algodão.
IV. abaixador de língua.
Está correto o que se afirma APENAS em

(D)

(E)

ser feito cuidadosamente para não contaminar a
parte externa das luvas.
ser opcional, desde que seja feita a correta
antissepsia das mãos e antebraços.

TREAM-Téc.Jud-Higiene Dental-M13
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II e IV.
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59.

A administração apropriada do consultório odontológico
tende a minimizar o risco ergonômico através
(A)

do trabalho individual.

(B)

da realização de procedimentos segundo a ordem
de chegada dos pacientes.

(C)

da ausência de atividades físicas diárias.

(D)

do planejamento do atendimento diário.

(E)

da ausência de organização do ambiente de trabalho.

65.

Após a realização de uma restauração de amálgama, os
resíduos contendo mercúrio
(A)

podem ser lançados na rede coletora de esgoto, ou
alternativamente, encaminhados para disposição final em aterros.

(B)

não necessitam receber processamento devido à
forte ligação entre o mercúrio e a limalha de prata.

(C)

devem ser embalados com papel craft e posteriormente descartados em aterros sanitários.

(D)

requerem desinfecção química antes do descarte,
devendo ser submetidos ao processo de neutralização.

(E)

devem ser acondicionados em recipientes sob selo
d’água e encaminhados para recuperação.

_________________________________________________________

Atenção:

Para responder as questões de números 60 a 63,
considere o enunciado abaixo.

Paciente com 34 anos de idade, sexo masculino, relata
ser fumante e apresenta bolsas periodontais profundas na
região dos dentes posteriores. Observa-se sangramento gengival na região anterior e presença generalizada de cálculo
dental.
60.

_________________________________________________________

66.

As doenças periodontais ocorrem
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

em usuários de álcool.
durante a gravidez.
em pacientes diabéticos.
na presença de biofilme dentário.
em indivíduos hipertensos.

_________________________________________________________

61.

(A)

é desnecessária, devido à localização das bolsas
profundas.

(B)

precisa ser repetida diariamente.

(C)

requer anestesia geral.

(D)

deve ser realizada na região anterior, após cessar o
sangramento.

(E)

necessita ser acompanhada de orientações de higienização bucal.

A escolha da técnica para higienização bucal para este
paciente deve levar em consideração a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

consiste em intervir antes do aparecimento de uma
falha.

(B)

é opcional, devido aos avanços tecnológicos.

(C)

deve ser feita anualmente, até o vencimento da garantia do fabricante.

(D)

consiste no conjunto de ações para restabelecer as
funções dos equipamentos.

(E)

tem custo elevado, devido à necessidade de substituição de peças e componentes.

_________________________________________________________

67.

68.

O uso de fio dental
é indicado após as refeições.

(B)

é indicado semanalmente.

(C)

não deve ser indicado em locais de apinhamento
dental.

(D)

tem indicação em espaços interproximais largos.

(E)

é contra-indicado na presença de sangramento gengival.

o custo da manutenção.
a falta de segurança.
a existência de novas tecnologias.
a baixa frequência de sua utilização.
o tempo de uso do equipamento.

_________________________________________________________

idade.
ocupação.
habilidade psicomotora.
motivação em aprender.
escolaridade.

(A)

O principal fator para que um equipamento odontológico
seja descontinuado é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

63.

(A)

A raspagem supragengival

_________________________________________________________

62.

A manutenção preventiva dos equipamentos utilizados na
prática odontológica

Após o atendimento ao paciente, a limpeza manual do
instrumental odontológico deve ser realizada com
(A)
(B)
(C)
(D)

detergente e imersão de pinças em cuba profunda.
palha de aço para limas endodônticas.
escova de aço para brocas.
água corrente e sabão em pó para espelhos clínicos.

(E)

escova de cerdas macias para brocas.

_________________________________________________________

Atenção:

Para responder as questões de números 69 a 75,
considere o enunciado abaixo.

Paciente com 19 anos de idade, sexo feminino, apresenta alto risco de cárie e tem necessidade de tratamento
restaurador nos dentes 16, 26, 28, 36, 45 e 47.

_________________________________________________________

69.
64.

Ao planejar ações coletivas em saúde bucal para prevenção de doenças periodontais, deve-se incluir algumas
ações como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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estímulo ao uso de clorexidina.
estímulo ao uso de palito dental.
estímulo à redução do tabagismo.
aplicação tópica de flúor.
fluoretação da água de abastecimento público.

O tratamento será otimizado com o agendamento das consultas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

por quadrante.
a cada semana.
a cada quinzena.
por dente.
por sextante.
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70.

A localização de instrumentos e equipamentos deve ser
próxima do operador e do instrumentador, dentro da
chamada zona de transferência, que tem como centro a
boca do paciente e apresenta um raio de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Atenção:

Paciente com 6 anos de idade, sexo feminino, é trazida
pelos pais ao consultório odontológico após sofrer uma queda
de bicicleta, cerca de 20 minutos antes. O dente 51 sofreu avulsão durante o acidente. Os lábios encontram-se feridos e apresentam sangramento.

70 cm
50 cm
10 cm
12 cm
15 cm

_________________________________________________________

71.

76.

Durante o trabalho a quatro mãos, a transferência de materiais e artigos de uso odontológico pode ser feita com
maior segurança com a utilização de uma
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

espátula.
pinça.
apreensão digital.
caixa cirúrgica.
bandeja.

O dente 51
(A)

é permanente e deverá ser reimplantado no alvéolo
imediatamente.

(B)

é decíduo e o seu reimplante no alvéolo não é indicado.

(C)

é decíduo e deve ter suas duas raízes raspadas
antes da colocação no alvéolo.

(D)

faz parte da dentição permanente e não necessita
ser recolocado no alvéolo.

(E)

faz parte da dentição decídua e necessita ser recolocado no alvéolo.

_________________________________________________________

72.

A posição de trabalho do técnico em saúde bucal que
realiza a instrumentação de um cirurgião-dentista destro
na posição de 9 horas (índice gráfico ISO/FDI) deve ser:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

77.

2 horas.
5 horas.
7 horas.
3 horas.
4 horas.

O bochecho com solução fluoretada tem maior eficiência
no regime de uso

a sedação da criança.
uma radiografia interproximal.
uma radiografia panorâmica.
a sedação dos pais.
o acolhimento da criança e seus pais.

_________________________________________________________

78.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ao chegar ao consultório odontológico, a prestação de
primeiros socorros deve incluir
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

73.

Para responder as questões de números 76 a 80,
considere o enunciado abaixo.

semanal de solução de 0,2% de fluoreto de sódio.
diário de gel de 1,23% de fluoreto de sódio.
mensal de solução de 0,05% de fluoreto de sódio.
diário de solução de 8% de fluoreto estanoso.
semanal de solução de 8% de fluoreto estanoso.

Levando em conta os procedimentos de biossegurança,
nesta consulta de urgência deve-se realizar a
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

antissepsia das mãos da criança.
desinfecção do dente.
esterilização do dente.
antissepsia da face da criança.
esterilização das mãos do profissional.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

74.

Durante a manutenção periódica da cavidade bucal, o
aparecimento de manchas brancas no esmalte reflete
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

79.

A lavagem das mãos do profissional deve ser realizada
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a necessidade de realizar novas restaurações.
o sucesso do protocolo de prevenção da cárie.
a existência de atividade de cárie.
a eficácia do tratamento restaurador.
a redução do risco de cárie.

na mesma pia utilizada para a lavagem de instrumental.
antes e após o atendimento ao paciente.
antes da retirada de anéis e pulseiras.
de acordo com a idade do paciente.
quando não se dispõe de luvas de procedimento.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

80.

75.

As orientações para esta paciente, quanto aos cuidados
com a saúde bucal, deve incluir a

A cadeia de transmissão de doenças pode ser interrompida por meio do uso de medidas de precaução-padrão, como

(A)

preferência a alimentos ricos em fibras, como bolachas recheadas.

(A)

não atender ao telefone com luvas durante os procedimentos.

(B)

redução da quantidade total de açúcar consumido
diariamente.

(B)

alimentar-se ou fumar no consultório.

(C)
(C)

preferência a alimentos de consistência pegajosa,
como bolachas recheadas.

descontaminar as superfícies na ausência de sangue ou secreções.

(D)
(D)

redução do consumo de açúcar entre as refeições.

não lavar as mãos entre dois procedimentos no
mesmo paciente, em sessão única.

(E)

utilização de mel e açúcar cristal para adoçar os
sucos de frutas.

(E)

preencher totalmente as caixas de descarte de resíduos.
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