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1.
CONHECIMENTOS GERAIS
Português
Atenção:

As questões de números 1 a 10 referem-se ao texto
seguinte.

A discórdia na Conferência de Copenhague ocorreu,
fundamentalmente, por conta
(A)

de desastrosas iniciativas dos chefes de estado que
em vão tentaram aparar as arestas da conferência.

(B)

de um documento político firmado por poucos
países, no qual se previam cortes de emissão de
gases estufa.

(C)

da exigência de metas obrigatórias, feita aos países
emergentes pelas nações desenvolvidas.

(D)

da posição dos países emergentes, que queriam
incluir os países pobres num plano de cumprimento
de metas.

(E)

da insatisfação de delegados dos países que se
sentiram prejudicados em suas cotas no subsídio de
US$ 30 bilhões.

Discórdia em Copenhague
a

Frustrou-se redondamente quem esperava, na 15
Conferência

sobre

Mudança

Climática

(COP-15),

em

Copenhague, um acordo capaz de orquestrar compromissos de
países pobres, emergentes e ricos contra os efeitos do aumento
da temperatura no planeta. Após duas semanas de muitos
debates e negociações, o encontro convocado pelas Nações
Unidas teve um final dramático no dia 18 de dezembro de 2009,
com chefes de estado tentando, em vão, aparar arestas mesmo
depois do encerramento oficial da conferência. O resultado final
foi um documento político genérico, firmado só pelos Estados

_________________________________________________________

2.

Unidos, China, Brasil e África do Sul, que prevê metas para

Atente para as seguintes afirmações:

I. No 1o parágrafo, informa-se que o número modesto

cortes de emissão de gases estufa apenas para 2050, mesmo

de signatários do documento final de Copenhague
contrastava com a alta ambição das metas pretendidas.

assim sem estabelecer compromissos obrigatórios capazes de
impedir a elevação da temperatura em mais do que 2 graus
Celsius, meta que Copenhague buscava atingir.

II. No 2o parágrafo, a declaração de Yvo de Bôer, com
uma ponta de otimismo, não expressa qualquer
sentimento de frustração com os resultados da
COP-15.

Também foi proposta uma ajuda de US$ 30 bilhões aos
países pobres, no próximos três anos, embora sem estabelecer
parâmetros sobre quem estará apto a receber o dinheiro e quais

III. No 3o parágrafo, depreende-se que a crise econô-

instrumentos serão usados para distribuí-lo. Faltou-lhe aval dos

mica que os Estados Unidos atravessam teve peso
na decisão de não se disporem a cumprir sequer as
metas mais modestas.

delegados de países como Sudão, Cuba, Nicarágua, Bolívia e
Venezuela, inconformados por terem sido escanteados nas
conversas finais. “O que temos de alcançar no México é tudo o

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em

que deveríamos ter alcançado aqui”, disse Yvo de Bôer,
(A)

secretário-executivo da conferência, remetendo as esperanças

(B)

para a COP-16, que vai acontecer em 2010, na Cidade do

(C)

México.

(D)
(E)

O impasse principal girou em torno de um jogo de
empurra sobre as responsabilidades dos países ricos e pobres.
As nações desenvolvidas queriam que os países emergentes
tivessem metas obrigatórias, o que não foi aceito pela China,
país que mais emite carbono na atmosfera, atualmente. Os

_________________________________________________________

3.

Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o
sentido de um segmento em:
(A)

capaz de orquestrar compromissos (1o parágrafo) =
hábil na ressonância compromissada.

(B)

sem estabelecer parâmetros (2o parágrafo) = à
revelia da proposição de metas.

(C)

Faltou-lhe aval (2o parágrafo) = Urgiu o beneplácito.

(D)

políticas de mitigação (3o parágrafo) = estratégias de
arrefecimento.

(E)

A tese foi rechaçada (3o parágrafo) = obliterou-se a
hipótese.

Estados Unidos, vivendo a maior crise econômica desde 1929,
não se dispunham a cumprir sequer metas modestas. Outra
questão fundamental na conferência foi o financiamento para

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

políticas de mitigação das emissões para os países pobres. Os
países desenvolvidos exigiam que os emergentes ajudassem a
financiar os menos desenvolvidos. A tese foi rechaçada pelos
emergentes, que esperavam obter ajuda externa para suas
políticas de combate ao aquecimento global.
(Adaptado de Fabrício Marques, Revista Pesquisa Fapesp,

2

no

167)
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4.

No primeiro parágrafo, dois segmentos que remetem a
causas da frustração de quem esperava muito da COP-15
são:
(A)

capaz de orquestrar compromissos // um documento
político genérico.

(B)

cortes de emissão de gases estufa apenas para
2050 // sem estabelecer compromissos obrigatórios.

(C)

contra os efeitos do aumento da temperatura //
encontro convocado pelas Nações Unidas.

(D)

capaz de orquestrar compromissos // cortes de
emissão de gases estufa apenas para 2050.

(E)

sem estabelecer compromissos
impedir a elevação da temperatura.

obrigatórios

8.

Está plenamente adequada a correlação entre tempos e
modos verbais na frase:
(A)

Se alguém esperava um bom acordo na COP-15,
frustrar-se-ia redondamente.

(B)

Não houve acordo capaz de orquestrar os interesses
de que nenhum dos países abrisse mão.

(C)

Somente alguns países chegariam a firmar um acordo, pelo qual se previra os cortes de emissão que
deveram ser efetuados.

(D)

Caso não se estabelecerem parâmetros para a ajuda de US$ 30 bilhões, essa iniciativa sequer terá
recebido o aval da maioria dos países.

(E)

A exigência de metas obrigatórias, que as nações
desenvolvidas impuseram às emergentes, terá sido
uma das razões da discórdia.

//

_________________________________________________________

5.

A informação negativa do segmento chefes de estado
tentando, em vão, aparar arestas deve-se, sobretudo, ao
elemento sublinhado. O mesmo ocorre em:
(A)

(...) não se dispunham a cumprir sequer metas
modestas.

(B)

(...) mesmo assim sem estabelecer compromissos
obrigatórios (...)

(C)

(...) inconformados por terem sido escanteados nas
conversas finais.

(D)

O resultado final foi um documento político genérico
(...)

(E)

A tese foi rechaçada pelos emergentes, que
esperavam obter ajuda (...)

_________________________________________________________

9.

_________________________________________________________

6.

(A)

Quando se dedicam às questões ambientais, costuma imperar-se a regra egoísta dos interesses
privados, ao passo que se deveria de contemplar os
interesses públicos.

(B)

É bem possível de que ainda venham a haver muitas
conferências como a da COP-15, sem que os resultados que se espera sejam minimamente satisfatórios para o bem comum.

(C)

A maior parte das conferências dedicadas às questões do meio ambiente têm sido frustradas, quase
sempre, pela falta de desprendimento de muitas
nações, sobretudo as desenvolvidas.

(D)

Tem-se notado os interesses que movem as nações
mais desenvolvidas, em função dos quais ficam
difíceis de firmar-se quaisquer acordos quanto a um
meio ambiente melhor controlado.

(E)

Como já está tornando rotina, mais uma vez as nações não chegaram a um acordo, sobre as pungentes questões ambientais, tanto assim que nenhuma
delas abre mão de seus interesses particulares.

Ao se reconstruir uma frase do texto, houve deslize
quanto à concordância verbal em:
(A)

Se todos esperávamos um bom acordo na COP-15,
frustrou-nos o que dela acabou resultando.

(B)

Acabou culminando num final dramático, naquele 18
de dezembro de 2009, o período de duas semanas
de acaloradas discussões.

(C)

Às nações pobres propôs-se uma ajuda de
US$ 30 bilhões, medida a que não deu aval nenhum
dos países insatisfeitos com as conversas finais.

(D)

Deveram-se às manobras de desconversas, na
definição das tarefas dos países, o impasse final das
negociações entabuladas em Copenhague.

(E)

_________________________________________________________

Sequer foi possível, na COP-15, estabelecer um financiamento para os países pobres a quem coubesse adotar políticas de mitigação das emissões.

_________________________________________________________

7.

Está clara e correta a redação deste livre comentário
sobre o texto:

"O que temos de alcançar no México é tudo o que deveríamos ter alcançado aqui."
Transpondo-se a frase acima para a voz passiva, as
formas sublinhadas devem ser substituídas, na ordem
dada, por:
(A)

tem de ser alcançado - deveria ter sido alcançado

(B)

será alcançado

(C)

tinha de ser alcançado - deveria ser alcançado

(D)

tem de alcançar-se

- deverá alcançar-se

(E)

teremos alcançado

- devia ser alcançado
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- devia ser alcançado

10.

Houve muitas discussões sobre medidas para se minimizar o aquecimento global, já que todos consideram o
aquecimento global uma questão crucial para a humanidade, embora poucos tomem medidas concretas para
reduzir o aquecimento global, não havendo sequer consenso quanto às verbas necessárias para mitigar os
efeitos do aquecimento global.
Evitam-se as viciosas repetições do período acima substituindo-se os elementos sublinhados, na ordem dada, por:
(A)

lhe consideram - reduzi-lo

- mitigá-los aos efeitos

(B)

o consideram

- mitigar-lhe os efeitos

(C)

consideram-no - reduzir-lhe - mitigar-lhes os efeitos

(D)

o consideram

(E)

consideram-lhe - o reduzir

- reduzi-lo

- reduzir-lhe - mitigar-lhe os efeitos
- mitigar-lhe seus efeitos
3
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Atenção:

As questões de números 11 a 20 referem-se ao
texto seguinte.

12.

O advento das comunicações de massa
Algumas vezes nos perguntamos como sobrevivíamos
antes da internet, telefones celulares e outros equipamentos
que nos parecem hoje absolutamente indispensáveis.
Lembremos que essas tecnologias, assim como a do rádio e a
da televisão, já profundamente enraizadas em nossas práticas
individuais e coletivas, são aquisições recentíssimas da
humanidade.
O interesse cada vez maior pela tecnologia é um dos
traços da modernidade que se organiza com o fim da Idade
Média, substituindo o apego à tradição pela crescente
importância da razão e da ciência, vinculando conhecimento
técnico a progresso.
A atração por meios eletrônicos de comunicação está
diretamente associada às telecomunicações por ondas, que
remontam ao século XIX. Os Estados Unidos, já no século XX,
se destacaram rapidamente no uso do rádio. Um fato que se
tornou clássico foi protagonizado em 1938 pelo cineasta Orson
Welles, então um jovem e desconhecido radialista. Ele leu
trechos da obra ficcional A guerra dos mundos como se
estivesse transmitindo um relato real de invasão de
extraterrestres. Utilizando surpreendentes recursos do jornalismo radiofônico, levou pânico aos norte-americanos que, por
alguns instantes, agiram como se estivessem na iminência de
um ataque catastrófico.
Nos dias atuais, a tecnologia associada à produção
virtual interpela o cotidiano de forma cada vez mais
contundente. Já no início da década de 1970 surge o
microprocessador, ocasionando uma verdadeira revolução no
mundo da eletrônica. Na segunda metade da década de 90, um
novo sistema de comunicação eletrônica começou a ser
formado com a fusão da mídia de massa personalizada,
globalizada, com a comunicação mediada por computadores − a
multimídia, que estende o âmbito da comunicação eletrônica
para todos os domínios da vida, inserindo-se no cotidiano da
vida pública e privada, introduzindo-nos num universo de novas
percepções.
As técnicas não determinam nada, em si mesmas.
Dependem de interpretações e usos conduzidos por grupos ou
indivíduos que delas se apropriam. Por isso, a história dos
meios de comunicação nos ajuda a entender e interpretar
relações de poder político, cultural e econômico, bem como a
configuração da subjetividade contemporânea.
(Adaptado de Leituras da História, número 04, 2007)

11.

4

Encontram-se articulados no texto os seguintes aspectos
do tema comunicações de massa:

O específico episódio que Orson Welles protagonizou
pode servir como exemplificação para o fato de que
(A)

os meios eletrônicos nos parecem hoje absolutamente indispensáveis.

(B)

a tecnologia já começava a interpelar o cotidiano de
forma contundente.

(C)

a multimídia estende a comunicação para todos os
domínios da vida.

(D)

manifestações de pânico coletivo são intrínsecas à
ação da multimídia.

(E)

produções virtuais banalizaram-se no cotidiano
pessoal ou público.

_________________________________________________________

13.

Atente para as seguintes afirmações:

I. O fato de a moderna tecnologia trazer consigo
indiscutíveis vantagens faz com que percamos a
memória de tempos que já foram melhores para a
humanidade.

II. Uma obra como A guerra dos mundos mostra, por
si mesma, o poder da literatura de ficção sobre seu
público, exercendo efeito imediato em seu comportamento.

III. O surgimento do microprocessador e a expansão
da multimídia foram duas revoluções no universo
das comunicações, refletindo-se no modo de ser do
homem contemporâneo.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

_________________________________________________________

14.

As técnicas não determinam nada, em si mesmas.
Dependem de interpretações e usos conduzidos por
grupos ou indivíduos que delas se apropriam.
A ideia central do trecho acima está resumida de forma
clara e correta nesta frase:
(A)

Uma vez que dependam de seu uso, as técnicas em
nada se determinam por si mesmas.

(B)

Não é por elas, em si, mas pelo uso que delas se dá
que as técnicas acabam por alcançar sua própria
determinação.

origens das comunicações modernas; poder da mídia e influência sobre as massas; processos e
desdobramentos da multimídia.

(C)

É o controle exercido pelas técnicas que dá a quem
as administra o poder de vir a determinar tudo.

(D)

síntese dos processos da multimídia; impulso inicial
da modernização tecnológica; o esgotamento do
jornalismo radiofônico.

(D)

O que as técnicas podem determinar não está nelas
mesmas, mas no uso que delas faz quem as
controla.

(E)

resenha histórica da informática; crítica ao poder
abusivo da mídia eletrônica; ingerência da multimídia
nas decisões do cidadão.

(E)

Como dependem de seu uso, não são as técnicas
que se deixam conduzir por quem delas se aproprie.

(A)

obsolescência atual do rádio; pequeno histórico da
mídia eletrônica; a valorização dos ganhos tecnológicos.

(B)

resumo da história das comunicações; a dissociação
entre tecnologia e vida cotidiana; o rádio como
principal mobilizador das massas.

(C)
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15.

NÃO haverá prejuízo para a correção e o sentido do
segmento do texto com a substituição do elemento
sublinhado pelo indicado entre parênteses em:
(A)

(B)

18.

Algumas vezes nos perguntamos como sobrevivíamos antes da internet (...). (Ocorre-nos, por vezes,
indagar)
Lembremos que essas tecnologias (...) são aquisições recentíssimas da humanidade. (conquistas
açodadas)

(C)

(...) agiram como se estivessem na iminência de um
ataque catastrófico. (tal fosse prestes a sofrerem)

(D)

(...) inserindo-se no cotidiano da vida pública e
privada (...) (emergindo no dia a dia)

(E)

(...) nos ajuda a entender (...) a configuração da
subjetividade contemporânea. (formação da veleidade íntima)

Constituem uma causa e seu efeito, nessa ordem, os
segmentos:
(A)

Algumas vezes nos perguntamos // como sobrevivíamos antes da internet.

(B)

Um fato que se tornou clássico // foi protagonizado
em 1938 pelo cineasta Orson Welles.

(C)

O interesse cada vez maior pela tecnologia // é um
dos traços da modernidade.

(D)

Na segunda metade da década de 90, um novo
sistema de comunicação eletrônica começou a ser
formado // com a fusão da mídia de massa.

(E)

Utilizando surpreendentes recursos do jornalismo
radiofônico // levou pânico aos norte-americanos.

_________________________________________________________

19.

Está correto o emprego do elemento sublinhado em:
(A)

A obra de ficção A guerra dos mundos, em cuja
Orson Welles se baseou, ganhou dramática
adaptação radiofônica.

(B)

A tecnologia de ponta, sobre a qual por vezes pairam
desconfianças, leva-nos apenas aonde queremos ir.

(C)

O cotidiano contemporâneo deixa-se afetar pelas
conquistas técnicas, de cujas muita gente alimenta
sérias desconfianças.

(D)

A segunda metade da década de 90, aonde se consolidou a multimídia, foi um marco na vida contemporânea.

(E)

O homem do nosso tempo, diante dos admiráveis
recursos nos quais jamais sonhou alcançar, é por
vezes um deslumbrado.

_________________________________________________________

16.

O verbo indicado entre parênteses deverá adotar uma
forma do plural para preencher de modo correto a lacuna
da frase:
(A)

Muito do que se ...... (prever) nos usos de uma
nova técnica depende, para realizar-se, do que se
chama “vontade política”.

(B)

Nenhuma das vantagens que ...... (oferecer) a
tecnologia mais ousada é capaz de satisfazer as
aspirações humanas.

(C)

(D)

(E)

Quando não se ...... (reconhecer) nas ciências o
bem que elas nos trazem, as saídas místicas
surgem como solução.

_________________________________________________________

20.

Orson Welles talvez não imaginasse o risco da
tragédia que
......
(poder) provocar as
dramatizações de sua transmissão radiofônica.
Quaisquer que sejam as técnicas, não lhes ......
(caber) determinar por si mesmas o sentido que
ganhará sua aplicação.

É preciso corrigir, pela má estruturação que apresenta, a
seguinte frase:
(A)

Com o advento dos meios de comunicação de
massa, sobretudo os eletrônicos, nem por isso o
progresso tecnológico deixa de ser contestado.

(B)

A globalização está diretamente ligada à propagação
e ao aperfeiçoamento dos meios de comunicação de
massa, que encurtam distâncias e aproximam as
pessoas.

(C)

Quem não se deixa seduzir pelos atrativos e novidades
da tecnologia de ponta costuma defender as vantagens
da simplicidade e da naturalidade em nossa vida.

(D)

Os muito jovens não fazem ideia de como foram velozes as transformações que sofreu o nosso cotidiano, nas últimas décadas, por causa das inovações tecnológicas.

(E)

Ao que tudo indica, os próximos passos da tecnologia eletrônica serão dados na direção de uma
ainda maior integração entre as diversas mídias.

_________________________________________________________

17.

A pontuação está plenamente adequada na seguinte
frase:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Tanto o microprocessador, como a fusão das mídias,
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo na configuração, não apenas da vida
cotidiana como da subjetividade mesma do homem
contemporâneo.
Tanto o microprocessador como a fusão das mídias
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo na configuração, não apenas, da vida
cotidiana, como da subjetividade mesma, do homem
contemporâneo.
Tanto o microprocessador como a fusão das mídias
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo na configuração não apenas da vida
cotidiana como da subjetividade mesma do homem
contemporâneo.
Tanto o microprocessador, como a fusão das mídias
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo na configuração não apenas, da vida
cotidiana, como da subjetividade mesma do homem
contemporâneo.
Tanto o microprocessador, como a fusão das mídias
desempenharam, pelos efeitos que geraram, um
papel decisivo, na configuração não apenas da vida
cotidiana, como da subjetividade, mesma do homem
contemporâneo.
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Noções de Direito Administrativo
21.

No que diz respeito ao atributo da tipicidade do ato
administrativo, é certo que
(A)

tal qualidade permite a prática de ato totalmente discricionário ou de atos inominados.

(B)

esse atributo existe nos contratos porque há imposição de vontade da Administração.

(C)

essa tipicidade só existe em relação aos atos unilaterais.

(D)

trata-se de um atributo que pode criar obrigações,
unilateralmente, aos administrados.

(E)

um dos fundamentos desse atributo é a necessidade da Administração em exercer com agilidade
suas atribuições.
5
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22.

Em relação aos atos administrativos negociais, é certo
que
(A)

não produzem quaisquer efeitos concretos e individuais para os administrados.

(B)

não são contratos, mas sim manifestações unilaterais de vontade da Administração coincidentes com
a pretensão do particular.

(C)

são dotados, como os demais atos, de imperatividade ou coercitividade.

(D)

podem ser discricionários ou precários, dependendo
de sua espécie, mas nunca vinculados ou definitivos.

(E)

Noções de Direito Constitucional
26.

podem ser considerados desta espécie as autorizações, as apostilas e os atestados.

NÃO é assegurado pela Constituição Federal aos servidores públicos o direito
(A)

de greve, desde que exercido nos termos e nos
limites definidos em lei.

(B)

de cômputo de acréscimos pecuniários percebidos,
para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

(C)

de convocação do servidor aprovado em concurso
público com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira.

(D)

à remuneração, que somente poderá ser alterada
por lei específica.

(E)

à livre associação sindical.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

23.

A investidura em cargo público ocorrerá com a

27.

É correto afirmar que os Deputados e Senadores são
invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos e, desde a expedição do diploma,
serão submetidos a julgamento perante o

(A)

posse.

(B)

nomeação.

(A)

Tribunal Regional Eleitoral.

(C)

transferência.

(B)

Superior Tribunal de Justiça.

(D)

ascensão.

(C)

Tribunal Superior Eleitoral.

(E)

promoção.

(D)

Supremo Tribunal Federal.

(E) Tribunal Regional Federal.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
24. A reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente
ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação,
quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, é

28.

A Constituição poderá ser emendada mediante proposta
de, no mínimo,
(A)

cinco dos membros da Câmara dos Deputados.

(B)

dois terços dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal.

(A)

a reversão.

(B)

a readaptação.

(C)

três quintos dos membros da
Deputados e do Senado Federal.

(C)

a reintegração.

(D)

(D)

a recondução.

metade dos membros da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal.

(E)

(E)

o aproveitamento.

um terço dos membros da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal.

Câmara

dos

__________________________________________________________________________________________________________________

25.

No âmbito do regime disciplinar do servidor público
federal,
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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29.

a ação disciplinar prescreverá, dentre outras hipóteses, em 2 (dois) anos, quanto à suspensão.
a acumulação de cargos, ainda que lícita, não fica
condicionada à comprovação da compatibilidade de
horários.
a proibição de acumular não se estende a funções
em autarquias, fundações públicas e empresas públicas, salvo sociedades de economia mista da
União e dos Estados.
a destituição de cargo em comissão exercido por
ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de advertência.
é o servidor proibido de participar de gerência ou
administração de sociedade privada, personificada
ou não personificada, exercer o comércio, exceto na
qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

O Presidente da República poderá delegar a atribuição de
conceder indulto e comutar penas, com audiência, se
necessário, dos órgãos instituídos em lei, ao
(A)

Presidente da Câmara dos Deputados.

(B)

Presidente do Tribunal de Justiça.

(C)

Presidente do Senado Federal.

(D)

Advogado-Geral da União.

(E)

Presidente do Supremo Tribunal Federal.

_________________________________________________________

30.

Os Tribunais poderão declarar a inconstitucionalidade de
lei ou ato normativo do Poder Público somente pelo voto
(A)

da maioria absoluta de seus membros ou dos
membros do respectivo órgão especial.

(B)

de um terço, no mínimo, de seus membros ou dos
membros do respectivo órgão especial.

(C)

de um terço, no mínimo, de seus membros e dos
membros do respectivo órgão especial.

(D)

de dois quintos, no mínimo, de seus membros ou
dos membros do respectivo órgão especial.

(E)

de dois quintos, no mínimo, de seus membros e dos
membros do respectivo órgão especial.
TRF4R-Conhec.Gerais1
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Instruções: Para responder às questões de números 35 a 40,
considere os dados abaixo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

O processo saúde-doença bucal no Brasil, na atualidade,
é caracterizado pela

Paciente com 48 anos de idade, sexo masculino, relata
ser portador de diabetes mellitus e mostra sobrepeso. Sua

(A)

homogeneidade na distribuição de cárie segundo
gradientes sociais.

queixa principal é a halitose.

(B)

influência da ocupação sobre o edentulismo em
adultos de 35-44 anos.

35.

(C)

incidência crescente de câncer bucal em mulheres
jovens.

(D)

elevada prevalência de periodontites severas na
faixa etária de 15 a 19 anos.

(E)

diferença na severidade de cárie em crianças segundo o porte dos municípios.

Durante a anamnese, é importante coletar informações
sobre o acompanhamento médico prestado ao paciente,
devido ao risco de
(A)

hipoglicemia.

(B)

obesidade mórbida.

(C)

endocardite bacteriana.

(D)

infarto do miocárdio.

(E)

hipotensão arterial.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

32.

A epidemiologia utiliza como medida de frequência de
doenças os dados de incidência acumulada, que é definida como

36.

A avaliação da pressão arterial, no momento da consulta
odontológica, mostra valores de 170/110 mmHg, caracterizando

(A)

número de casos novos durante um período de tempo específico em uma população sob risco no
começo do período.

(A)

hipertensão moderada.

(B)

normalidade para a idade do paciente.

(B)

número de casos da doença em uma população em
um determinado local e em determinado período de
tempo.

(C)

quadro aceitável para a condição sistêmica do paciente.

(D)

hipertensão leve.

(E)

hipertensão severa.

(C)

proporção de doença acumulada que tem como
consequência o óbito em um determinado período
histórico.

_________________________________________________________

(D)

(E)

tempo de duração de uma determinada doença
crônica que se acumula ao longo do tempo.

37.

proporção de casos novos de doenças agudas que
recrudescem segundo a sazonalidade.

O exame clínico para a investigação das causas da halitose deve levar em consideração a presença de

I. amigdalite e doença periodontal.

_________________________________________________________

33.

II. doença periodontal e afta.

Os conceitos contemporâneos de saúde destacam

III. cárie e herpes zoster.

(A)

o caráter absoluto da doença.

(B)

a importância crescente da genética no desenvolvimento de doenças.

(C)

os aspectos orgânicos do funcionamento de órgãos
e sistemas humanos.

(A)

I e III.

(D)

a dicotomia existente entre saúde e doença.

(B)

II e III.

(E)

o aspecto processual e dinâmico na relação entre
saúde e doença.

(C)

I e IV.

(D)

II e IV.

(E)

I e II.

IV. língua saburrosa e cárie.
É correto o que consta APENAS em

_________________________________________________________

34.

A realização de levantamentos epidemiológicos em saúde
bucal no Brasil (1986, 1996, 2003)
(A)

revela diferenças regionais nos índices de oclusopatias.

(B)

revela o incremento do edentulismo em adultos de
35-44 anos.

(C)

mostra redução da cárie em indivíduos de 12 anos
de idade.

(D)

apresenta o aumento da atividade de cárie no país.

(E)

tem custos elevados que não justificam os resultados apresentados.

TRF4R-Anal-Jud-Odontologia-H

_________________________________________________________

38.

As normas de biossegurança requerem a realização da
antissepsia das mãos previamente ao uso de luvas de
procedimento, o que pode ser realizado com o uso de
(A)

álcool a 83%.

(B)

clorhexidina.

(C)

solução de hipoclorito de sódio.

(D)

glutaraldeído.

(E)

álcool iodado.
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39.

42.

O registro de informações de evolução no prontuário
odontológico requer alguns cuidados, como
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

a realização da anamnese na presença de um
atendente.
o relato da sequência das visitas do paciente ao
consultório.
a ausência de rasuras, visando evitar um possível
processo judicial.

(A)

estomatite nicotínica.

(B)

carcinoma espinocelular em fase inicial.

(C)

leucoedema.

(D)

queilite actínica.

(E)

hiperqueratose.

_________________________________________________________

43.

a anotação em destaque da existência de reação a
medicamentos.
uma minuciosa descrição de todos os procedimentos
realizados.

_________________________________________________________

40.

Estas condições são compatíveis com o diagnóstico de

O exame das condições periodontais neste paciente é
justificado, uma vez que

O diagnóstico precoce de câncer bucal influencia as taxas
de sobrevida do paciente. Contudo, o prognóstico é ruim
em lesões
(A)

localizadas na parte anterior da cavidade bucal.

(B)

com pequenas dimensões na época do diagnóstico.

(C)

com metástase linfática à época do diagnóstico.

(D)

sem hemorragia espontânea.

(E)

ulceradas que não cicatrizam.

_________________________________________________________

(A)

(B)

(C)

a doença periodontal é considerada fator de risco
para o diabetes mellitus, independentemente da presença de biofilme dental.

44.

portadores de diabetes têm menor inflamação periodontal e mais bolsas profundas diante do acúmulo
de biofilme dental.

A proposta de um sistema de vigilância epidemiológica
para o câncer bucal deve apresentar algumas ações,
como

I. realizar sistematicamente biópsias em indivíduos
idosos.

II. desenvolver ações de prevenção para todas as

o diabetes atua como fator modificador da doença
periodontal, alterando seu curso e aumentando sua
severidade.

faixas etárias, estimulando o exame precoce.

III. criar sistemas de informação e notificação para
casos suspeitos.

(D)

(E)

a prevalência de doença periodontal em indivíduos
diabéticos é inferior à de indivíduos não diabéticos,
diferindo na severidade da inflamação.

IV. desenvolver ações específicas de busca passiva de
indivíduos de risco.

o tratamento periodontal não influencia o controle
metabólico de pacientes diabéticos, mas melhora
sua qualidade de vida.

É correto o que consta APENAS em

_________________________________________________________

Instruções: Para responder às questões de números 41 e 42,
considere os dados abaixo.
Paciente com 55 anos de idade, sexo masculino, relata
história de uso de álcool e cigarro. Ao exame clínico, observa-se

(A)

II e III.

(B)

I e II.

(C)

I e IV.

(D)

I e III.

(E)

II e IV.

_________________________________________________________

uma

leucoplasia

no

assoalho

da

boca,

com

aspecto
45.

heterogêneo e bordas indefinidas e irregulares.
41.

8

A conduta indicada é
(A)

orientação à melhoria da higiene bucal.

(B)

realizar exame citológico por raspagem da superfície
da lesão.

(C)

remoção da causa da irritação e proservação por 6
meses.

(D)

realizar biópsia incisional e exame histopatológico.

(E)

realizar exames periódicos para verificar a progressão da lesão.

As evidências científicas mostram a influência da dieta na
etiopatogenia da cárie dentária,
(A)

mostrando que todos os adoçantes calóricos e alguns
adoçantes não calóricos são não cariogênicos.

(B)

apresentando papel mais relevante no período préeruptivo que no período pós-eruptivo para os dentes
posteriores.

(C)

evidenciando que o potencial cariogênico do amido
na forma refinada ou cozida é superior ao da
sacarose.

(D)

demonstrando que a frequência e a quantidade de
consumo de açúcar estão correlacionados.

(E)

apresentando o efeito protetor de alguns componentes dietéticos, como cacau, maltose e queijo.
TRF4R-Anal-Jud-Odontologia-H
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46.

A análise do risco de cárie
(A)

requer atenção especial à dieta de pacientes com
idade superior a 18 meses, quando a dentição
decídua está completa.

(B)

evidencia o valor limitado de informações fornecidas
pelos pais de pacientes em idade pré-escolar quanto
à sua dieta.

(C)

mostra que a avaliação da dieta tem papel fundamental na definição da história anterior de cárie do
paciente.

(D)

é fortemente embasada pela avaliação da dieta em
crianças de menor idade, ainda que estas não tenham história anterior de cárie.

(E)

prescinde da avaliação da dieta, uma vez que o paciente tende a subestimar o consumo diário de
açúcar.

50.

A proteção do complexo dentino-pulpar
(A)

reduz a sensibilidade térmica, uma vez que o amálgama possui a propriedade de transmissão térmica.

(B)

aumenta a infiltração marginal, uma vez que o cimento de hidróxido de cálcio é solúvel em meio
alcalino.

(C)

reduz as diferenças de pressão osmótica, pois o
cimento de hidróxido de cálcio impede o fenômeno
de percolação.

(D)

ameniza a sensibilidade após o procedimento restaurador, pois o verniz cavitário promove saturação
do meio salivar e consequente movimentação do
líquido dentinário.

(E)

impede a infiltração marginal, uma vez que o
cimento de hidróxido de cálcio é insolúvel em meio
ácido.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Instruções: Para responder às questões de números 47 a 52,
considere os dados abaixo.

51.

O uso de amálgama como material restaurador neste
dente requer alguns cuidados, como

Paciente com 27 anos de idade, sexo masculino,
apresenta queixa de dor no dente 46 ao ingerir alimentos doces.
O exame clínico mostra fratura na restauração de amálgama
Classe II e, ao exame radiográfico, constata-se que não há

(A)

iniciar a escultura da restauração pela caixa proximal.

(B)

iniciar a condensação do material pela caixa oclusal.

(C)

remover o amálgama com excesso de mercúrio
durante a condensação do material.

(D)

confeccionar sulcos profundos durante a escultura
da face oclusal.

(E)

remover os excessos de material após a retirada da
tira-matriz no sentido oclusal.

comprometimento pulpar.
47.

Para realizar o procedimento restaurador, a anestesia por
bloqueio regional dos nervos alveolar inferior, lingual e
bucal utiliza como referência, na técnica indireta, o ponto
de maior depressão da margem anterior da mandíbula,
onde se localiza
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

52.

o espaço pterigomandibular.
a glândula parótida.
a linha oblíqua interna.
o forâmen mentoniano.
a fossa retromolar.

(A)

remover os excessos proximais da restauração.

(B)

realizar o ajuste oclusal na mesma sessão do procedimento restaurador.

É necessário cuidado no uso de agulha descartável longa
na técnica indireta, pois a aplicação incorreta pode
ocasionar acidentes com relação às estruturas adjacentes,
tendo como complicação

(C)

realizar o desgaste seletivo nos dentes adjacentes.

(D)

orientar o paciente para realizar mastigação unilateral.

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

(E)

evitar estabelecer contatos oclusais na interface
dente-restauração.

_________________________________________________________

48.

Tendo por objetivo evitar novas fraturas nesta restauração, recomenda-se

o rompimento da artéria pterigóidea.
a parestesia do nervo lingual.
a paralisia do nervo mentoniano.
a inflamação do músculo masseter.
o hematoma na região infraorbital.

_________________________________________________________

Instruções: Para responder às questões de números 53 a 55,
considere os dados abaixo.

_________________________________________________________

49.

Sob a perspectiva da promoção de saúde, após a remoção da restauração insatisfatória, a definição do preparo
cavitário deve
(A)

aumentar a resistência da estrutura dentária remanescente por meio do uso de pinos de retenção.

(B)

iniciar o ciclo restaurador repetitivo, aumentando a
resistência do esmalte remanescente.

(C)

aumentar a profundidade da cavidade, reduzindo a
possibilidade de fratura da crista marginal.

(D)

evitar o reavivamento de paredes e margens, de
modo a não aumentar o tamanho da cavidade.

(E)

reduzir o arrendondamento do ângulo áxio-pulpar
com objetivo de reduzir a concentração de tensões
nesta região.

TRF4R-Anal-Jud-Odontologia-H

Paciente com 57 anos de idade, sexo feminino, refere ter
"problemas na boca", clinicamente definidos como líquen plano.
O exame clínico revela inflamação gengival com aspecto de
intenso eritema, aparência atrófica e desgarramento do epitélio
superficial, resultando em úlceras gengivais dolorosas sem a
presença de pus ou outras evidências de infecção bacteriana
aguda.
53.

Esta condição é compatível com o diagnóstico de gengivite
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

hemorrágica.
ulcerativa necrosante aguda.
descamativa.
idiopática.
nefrítica.
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54.

58.

O tratamento do líquen plano tem como objetivo

O aspecto radiográfico da região periapical sugere

(A)

evitar metástases.

(A)

histórico de lesão apical crônica que se tornou aguda.

(B)

prevenir a malignização da lesão.

(B)

osteomielite aguda supurativa.

(C)

reduzir a possibilidade de contágio.

(C)

(D)

melhorar os sintomas.

presença de doença periodontal e perda de inserção
óssea.

(E)

reduzir o comprometimento renal da paciente.

(D)

alveolite nos dentes adjacentes.

(E)

celulite cervical descendente.

_________________________________________________________

55.

O tratamento indicado para a gengivite é
(A)

raspagem e alisamento supragengival.

(B)

bochecho com água oxigenada após as refeições.

(C)

antibioticoterapia e debridamento superficial dos tecidos.

(D)

orientações para a melhoria da higiene bucal.

(E)

aplicação de corticosteróide tópico durante os episódios de maior gravidade.

_________________________________________________________

59.

_________________________________________________________

56.

Paciente com 34 anos de idade, sexo masculino, refere ter
refluxo gástrico crônico, ao qual está associada a presença da lesão não cariosa denominada
(A)

erosão.

(C)

anquilose.

(D)

fluorose.

(E)

hipercementose.

(A)

deve ser realizada 30 a 45 minutos antes dos procedimentos clínicos.

(B)

tem indicação 30 a 50 minutos após os procedimentos clínicos.

(C)

requer uma dose de ataque do antibiótico equivalente à metade da dose de manutenção.

(D)

necessita apresentar rápido início de ação para
redução do estresse da paciente.

(E)

é contraindicada na presença de linfadenite.

_________________________________________________________

60.

abrasão.

(B)

A antibioticoterapia por via sistêmica

Recomenda-se a prescrição de
(A)

clavulanato de potássio 125 mg.

(B)

amoxicilina 1 g.

(C)

amoxicilina suspensão 250 mg/5 mL.

(D)

estearato de eritromicina 1 g.

(E)

clindamicina 600 mg.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

61.

Instruções: Para responder às questões de números 57 a 61,
considere os dados abaixo.

Paciente com 32 anos de idade, sexo feminino,
apresenta pequena tumefação no lado direito da face e queixa
de dor acentuada no dente 17. No momento do exame, a
paciente encontra-se febril e refere mal-estar geral. Durante a
anamnese, verifica-se histórico de alergia às penicilinas e a
gravidade de sua infecção é considerada moderada. O exame
clínico mostra mobilidade do dente 17 e forte sensibilidade à
percussão e palpação. O aspecto radiográfico da área periapical

O tratamento inicial consiste em
(A)

desgaste oclusal e repouso articular.

(B)

traqueostomia para prevenir asfixia.

(C)

drenagem do abscesso via canal.

(D)

exodontia seguida de curetagem.

(E)

curetagem apical.

_________________________________________________________

62.

Visando realizar a localização tridimensional de dente
extranumerário incluso na região anterior da maxila de
paciente com 6 anos de idade, sexo masculino, foram
efetuadas duas tomadas radiográficas da região, utilizando a técnica radiográfica de Clark. É correto afirmar:
(A)

Os filmes para as duas tomadas radiográficas devem ser colocados em posições diferentes.

(B)

A localização do dente extranumerário por vestibular
acompanha, na segunda radiografia, o desvio do
feixe principal.

(C)

O ângulo horizontal é o mesmo em ambas as tomadas radiográficas, devendo o ângulo vertical variar.

(D)

O ângulo vertical e o ângulo horizontal devem ser
idênticos em ambas as tomadas radiográficas.

(E)

A localização do dente extranumerário por palatino
acompanha, na segunda radiografia, o desvio do
feixe principal.

mostra áreas radiolúcidas amplas.

57.
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O quadro clínico descrito é compatível com o diagnóstico
de
(A)

angina de Ludwig.

(B)

abscesso apical agudo.

(C)

pericementite apical crônica.

(D)

pericoronarite.

(E)

granuloma apical.

TRF4R-Anal-Jud-Odontologia-H
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63.

67.

Ao realizar a correlação entre alterações patológicas e
imagens radiográficas, observa-se

Com relação ao uso de dentifrício fluoretado, considere:

I. Crianças menores de nove anos de idade devem
(A)

uma imagem radiolúcida na presença de osteólise.

(B)

imagens radiopacas características de osteomielites
agudas.

(C)

odontomas complexos em imagens radiolúcidas.

(D)

carcinomas infiltrativos como imagens radiopacas.

(E)

cistos odontogênicos como imagens radiopacas.

usá-lo em pequenas quantidades (cerca de 0,3
gramas, o que equivale a um grão de arroz).

II. Dentifrícios com baixa concentração de fluoretos ou
não fluoretados não são recomendados.

III. O monitoramento feito por um adulto durante a
escovação é recomendável em regiões sem água
fluoretada.

IV. Pequenas quantidades de dentifrício devem ser

_________________________________________________________

64.

colocadas na escova (técnica longitudinal).

Tendo por objetivo efetuar o diagnóstico diferencial de
uma lesão no espaço interradicular no dente 26 de um
paciente com 42 anos de idade, sexo masculino, é correto
concluir:
(A)

O aspecto radiográfico do defeito causado por patologia pulpar é característico e suficiente para definição do tratamento.

(B)

A presença de mobilidade dental e relato de bruxismo sugerem o envolvimento de trauma oclusal,
requerendo ajuste da oclusão prévio à terapêutica
periodontal.

É correto o que consta APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

_________________________________________________________

(C)

68.

O tratamento periodontal deve preceder ao tratamento endodôntico quando houver suspeita de lesão
de furca.

(D)

A ausência de vitalidade pulpar sugere o envolvimento de trauma oclusal, requerendo tratamento endodôntico prévio à terapêutica periodontal.

(E)

O aparecimento de sinais de cicatrização do defeito
de furca dentro de dois meses após tratamento
endodôntico sugere uma periodontite marginal.

O ensino e a motivação para a higiene bucal deve
(A)

priorizar a frequência de escovação em detrimento
de sua qualidade.

(B)

envolver uma atenção especial ao período póseruptivo do dente.

(C)

prescindir da participação dos pais, estimulando a
autonomia infantil.

(D)

transferir conhecimentos sobre a doença periodontal.

(E)

gerar atitudes que levem à escolha de alimentos não
calóricos.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

69.

A profissão odontológica, como prática social, obedece a
preceitos éticos, que incluem

Instruções: Para responder às questões de números 65 a 68,
considere os dados abaixo.

(A)

a não maledicência e a prévia autorização ao uso de
imagens do paciente.

Paciente com 5 anos de idade, sexo feminino, apresenta

(B)

a não beneficência como garantia de resultado.

(C)

o direito do cidadão ao acesso igualitário à assistência odontológica.

(D)

o sigilo profissional em situações de doenças sistêmicas.

(E)

o respeito pela autonomia do paciente.

queixa de dor espontânea e contínua no dente 65. O exame
clínico mostra lesão de cárie profunda neste dente e, ao exame
radiográfico, observa-se espessamento do espaço periodontal
na região do dente 65. Há biofilme visível nos dentes anteriores.
Os dentes 55 e 85 apresentam restauração de amálgama.
65.

_________________________________________________________

O diagnóstico compatível com a condição apresentada
pelo dente 65 e a respectiva terapêutica endodôntica são
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pulpite crônica hiperplásica; proteção pulpar direta.
necrose pulpar; pulpectomia.
pulpite aguda; pulpotomia.
alteração pulpar degenerativa; pulpectomia.
hiperemia; pulpectomia.

70.

O trabalho em saúde bucal é complexo e moral e requer
decisões que levem em consideração os valores éticos.
Com relação a isso, é INCORRETO afirmar:
(A)

As informações requerem proteção, considerando a
privacidade e a confidencialidade dos indivíduos.

(B)

O consentimento para intervenções cirúrgicas
sempre deve ser obtido, bem como a atenção com a
vulnerabilidade humana.

(C)

A maximização do benefício e a minimização de
possíveis danos necessitam ser considerados,
respeitando a responsabilidade individual.

(D)

Para todos os seres humanos devem-se utilizar os
princípios de igualdade, justiça e equidade.

(E)

É necessário empregar a não-discriminação por
qualquer pessoa ou grupo, bem como respeitar a
diversidade cultural.

_________________________________________________________

66.

Visando reduzir a incidência de cárie nesta paciente, devem ser planejados procedimentos no nível de prevenção
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

básica, relativa à manutenção das funções.
secundária, referente à progressão da doença.
terciária, relativa à recorrência da doença.
quaternária, relacionada à perda da função.
primária, relacionada ao início da doença.
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