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CONHECIMENTOS GERAIS
Língua Portuguesa
Atenção: Para responder às questões de números 1 a 8,
considere o texto abaixo.
"Te embalarei com uma canção sentida."
Senta-te aqui ao meu lado, amiga, e te contarei uma

entanto, guardou ele as melhores palavras, as mais doces, as
mais ternas, as mais belas. Essa noiva tem um nome lindo,
negra: liberdade.
Vê no céu, ele brilha, é a mais poderosa das estrelas.
Mas o encontrarás também nas ruas de qualquer cidade, no
quarto de qualquer casa. Seja onde for que haja jovens, corações pulsando pela humanidade, em qualquer desses corações
encontrarás Castro Alves.

história. Faz tempo que não te conto uma história na beira deste

Dá-me agora tua mão direita, ouve o ABC do poeta.

cais. A noite está cheia de estrelas, são homens valentes que

Obs.: Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

morreram. Senta-te aqui, dá-me tua mão, vou te contar a his-

(Jorge Amado. ABC de Castro Alves; 14. ed. São Paulo:
Martins, 1968. p. 15-17)

tória de um homem valente. Vês aquela estrela lá longe, mais
além do navio fundeado, mais além do forte velho, da sombra
das ilhas? Deve ser ele iluminando o céu da Bahia. [...]

1.

Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar
sobre a cidade e o mar, levar embarcações, desatracar navios,

Considerando-se o desenvolvimento do texto, está correto
o que se afirma em:
(A)

Jorge Amado, num discurso de caráter didático,
busca transmitir a uma amiga leitora suas próprias
convicções sobre a atuação de jovens − que podem
ser encontrados nas ruas de qualquer cidade, no
quarto de qualquer casa − que participam da luta em
defesa de seus ideais.

(B)

Jorge Amado, numa fala de caráter bastante pessoal, uma "canção sentida", como se lê de início, se
posiciona a respeito de Castro Alves, impetuoso
defensor de seus ideais humanitários, procedimento
peculiar da juventude, que pode ser observado em
todo lugar.

(C)

Tomando como exemplo a vida de Castro Alves,
Jorge Amado se detém na necessidade de se reconhecer, ainda hoje, a importância do belo espetáculo
de juventude oferecido até mesmo pelos moleques
de rua, tema que já havia abordado anteriormente.

(D)

Em um extenso monólogo, Jorge Amado busca entender as razões que hoje e sempre impulsionaram
e impulsionam a juventude − com o exemplo de
Castro Alves, que começou muito moço e muito moço terminou −, a eternizar seus ideais em palavras
impetuosas ou de amor.

(E)

Segundo Jorge Amado, a defesa da liberdade que,
embora surja dos desejos do povo, das necessidades
do povo, foi, à época de Castro Alves, um ideal que
durou um instante na medida do tempo, tal como um
forte vento que tudo destrói à sua passagem.

mudar o rumo de transatlânticos, transformar a cor das águas?
É rápido, inquietante, belo, quase irreal. Dura um instante na
medida do tempo. Mas, mesmo depois que o noroeste passa e
volta a calmaria, fica a sua lembrança e é impossível esquecê-lo
porque tudo mudou na face das coisas: é outra a fisionomia do
cais e o ar que se respira é mais puro. Assim, negra, foi Castro
Alves. Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua
violência. Tinha a sua beleza também. E deixou o ar mais puro,
a sua lembrança imortal.
Tinha a precocidade desses moleques de rua a quem
acaricias a cabeça e dos quais te contei a história. Começou
muito moço e muito moço terminou. Foi o mais belo espetáculo
de juventude e de gênio que os céus da América presenciaram.
No tempo que andou nestas e noutras ruas, disse tantas
e tão belas coisas, amiga, que sua voz ficou soando para
sempre e é cada vez mais alta e cada vez mais a voz de
centenas, de milhares, de milhões de pessoas. É a sua voz,
negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá atrás também.
Falou por todos nós como nenhum de nós falaria. É ainda hoje
o maior e o mais moço de todos nós.
No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma
numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os músicos se
juntaram todos num esforço supremo e produziram com os seus
instrumentos e com sua virtuosidade uma nota mais alta que

_________________________________________________________

2.

É a sua voz, negra, é a voz do cais inteiro e da cidade lá
o
atrás também. (4 parágrafo)
Da afirmativa transcrita acima decorre a seguinte inferência:
(A)

A população mais pobre de uma cidade, que vive em
zonas degradadas como a do cais, dificilmente tem
voz para defender seus direitos.

(B)

Em toda a Bahia, poucos se fazem ouvir, até mesmo
aqueles mais aquinhoados pela sorte, que vivem
melhor nas cidades.

(C)

É verdadeiramente livre a cidade em que os anseios
da camada mais rica se equivalem aos dos mais
necessitados.

(D)

Os negros, os oprimidos, os carentes de proteção falam nos poemas de Castro Alves, cujos versos primam pela defesa da liberdade.

(E)

Todas as pessoas, pobres ou não, ouvem os versos
de Castro Alves, que falam dos oprimidos e, também, das atribulações da vida citadina.

todas, que todas mais bela, nota que ficou soando na sala
mesmo após a saída dos espectadores? Pois assim foi Castro
Alves. Há momentos no mundo em que todas as forças de uma
nação se conjugam e, como uma nota mais alta que todas,
aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente belo, justo e verdadeiro, um gênio. Nasce dos desejos do povo, das necessidades do povo. Nunca mais morre, imortal como o povo.
Este, cuja história vou te contar, foi amado e amou muitas mulheres. Vieram brancas, judias e mestiças, tímidas e afoitas, para os seus braços e para o seu leito. Para uma, no
2
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3.

... e é impossível esquecê-lo porque tudo mudou na face
das coisas: é outra a fisionomia do cais e o ar que se
respira é mais puro. (2º parágrafo)

7.

A afirmativa introduzida pelos dois-pontos deve ser entendida como
(A)

demonstração da força da natureza quando se desencadeia sem controle, como se vê na obra de
Castro Alves, poeta muito jovem e ainda imaturo.

(C)

detalhamento do cenário que vem sendo descrito,
numa associação direta com o ímpeto versificador
de Castro Alves nos temas tratados por ele.

(D)

enumeração dos estragos decorrentes de um cataclismo, que o relaciona com a revolução embutida
nos poemas libertários de Castro Alves.

(E)

A lacuna a ser corretamente preenchida pela expressão
grifada acima está em:

justificativa dos resultados da destruição provocada
pelo ímpeto de uma ventania, como fez Castro
Alves, em sua época, com seus poemas.

(B)

(A)

Vários poetas, conquanto tenham morrido muito jovens, deixaram vasta obra, ...... atesta sua genialidade e precocidade.

(B)

Versos há, na obra de poetas românticos, ...... se
encontram ideais caros à juventude, tais como o
amor e a liberdade.

(C)

Alguns temas ...... se dedicaram diferentes poetas,
em qualquer época e em qualquer lugar, abrangem
sentimentos de caráter universal.

(D)

Há magníficos versos, testemunhas ...... poetas de
todas as idades são capazes de alcançar grande
força expressiva.

(E)

Castro Alves, embora tenha morrido muito jovem, foi
o poeta ...... se atribui o título de um dos maiores
autores brasileiros.

comentário auxiliar que, assim como ocorre com os
fenômenos naturais, se propõe a minimizar os
efeitos contestadores dos poemas de Castro Alves.

_________________________________________________________

4.

Há momentos no mundo em que todas as forças de uma
nação se conjugam...

o

O segmento que, no contexto do 2 parágrafo, expressa
noção de consequência é:
(A)

E deixou o ar mais puro, a sua lembrança imortal.

(B)

Já viste da beira do cais o vento noroeste se despenhar sobre a cidade e o mar...

(C)

Mas, mesmo depois que o noroeste passa e volta a
calmaria...

(D)

Tinha a força do vento noroeste, o seu ímpeto, a sua
violência.

(E)

É rápido, inquietante, belo, quase irreal.

_________________________________________________________

8.

Para uma, no entanto, guardou ele as melhores palavras,
as mais doces, as mais ternas, as mais belas. Essa noiva
tem um nome lindo, negra: liberdade.

_________________________________________________________

5.

Ambos os verbos flexionados nos mesmos tempo, modo
e pessoa estão grifados em:
(A)

No teatro grande lá de cima ouviste certa vez uma
numerosa orquestra. Lembras-te da hora em que os
músicos...

(B)

São homens valentes que morreram.

(C)

Faz tempo que não te conto uma história na beira
deste cais.

(D)

Vês aquela estrela lá longe... Já viste da beira do
cais o vento noroeste...

(E)

Vê no céu... ouve o ABC do poeta.

A opinião exposta por Jorge Amado encontra respaldo,
principalmente, nos versos de Castro Alves transcritos em:
(A)

Eras tu que, com os dedos ensopados
No sangue dos avós mortos na guerra,
Livre sagravas a Colúmbia terra,
Sagravas livre a nova geração!

(B)

Escravo, dá-me a c'roa de amaranto
Que mandou-me inda há pouco Afra impudente,
Orna-me a fronte... Enrola-me os cabelos
Quero o mole perfume do Oriente.

(C)

Vai funda a tempestade no infinito,
Ruge o ciclone túmido e feroz...
Uiva a jaula dos tigres da procela
− Eu sonho a tua voz −

(D)

Mas não...! Somente as vagas do sepulcro
Hão de apagar o fogo que em mim arde...
Perdoa-me, Senhora! ... Eu sei que morro...
É tarde! É muito tarde!...

(E)

Corre nas veias negras desse mármore
Não sei que sangue vil de messalina,
A cova, num bocejo indiferente,
Abre ao primeiro a boca libertina.

_________________________________________________________

6.

Considerando-se outras possíveis alterações, o verbo que
se mantém corretamente no singular, com as propostas
entre parênteses no final da frase para o segmento nela
grifado, é:
(A)

... como nenhum de nós falaria.
dentre os poetas)

(B)

... fica a sua lembrança... (as marcas de sua lembrança)

(C)

... porque tudo mudou na face das coisas... (uma e
outra situação)

(D)

... que sua voz ficou soando para sempre...
ecos de sua voz)

(E)

... aparece, tranquilo e terrível, demoniacamente
belo, justo e verdadeiro, um gênio. (os gênios)
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Atenção:

Para responder às questões de números 9 a 12,
considere o texto abaixo.

Embora as maiores instituições humanas se alienem, ou
enxovalhem, resta-nos sempre uma, tão nova nos lábios de
Gladstone como nos de Péricles: a instituição divina da palavra,
capaz só por só de reconquistar todas as outras, quando
associada à misteriosa onipotência da verdade. Tiraram-lhe a
majestade da tribuna, pela qual os parlamentos governam. Mas
ficou-lhe a imprensa, que se impõe aos governos, domina os
parlamentos, e instrui os povos. Considerada como órgão desta
função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza. E é assim que a consideramos, que o seu prestígio nos
fascina, que a sua beleza nos deslumbra, que a sua missão nos
atrai, que as temeridades, os sacrifícios, os perigos da sua
comunhão nos acenam, ainda hoje, com uma sedução diversa,
mas às vezes não menos viva que a de vinte e sete anos atrás,
quando o jornalismo arrebatou pela primeira vez no seu torvelinho a nossa mocidade.
Cada país, cada raça, cada estado social, cada época
tem a sua imprensa, e, na mesma época, o Proteu reveste, para
cada ambição, para cada parcialidade, para cada tendência,
para cada apostolado, a sua forma, atenuada, ou típica, vivaz,
ou decadente, confessa, ou dissimulada. As grandes nações
coevas poderiam caracterizar-se cada qual pelo caráter do seu
jornalismo. Mas através das variedades que o diversificam, das
especialidades, que o enriquecem, das excentricidades que o
desnaturam, a origem do seu valor, do seu poderio, da sua resistência indestrutível está na transparência luminosa da sua
ação sobre a sociedade, na sua correspondência com os sofrimentos populares, na sua solidariedade com as reivindicações
do direito, na irreconciliabilidade da sua existência com a da
ignorância, a da mentira, a da torpeza.
Obs.:

10.

O sentido da afirmativa acima está corretamente reproo
duzido, em linhas gerais, dentro do contexto do 1
parágrafo, com clareza e lógica, em:

Está correto o que se afirma em:

(B)

4

A função que a imprensa tem no mundo moderno,
em que se vive hoje, é de ser extraordinariamente
grande, por ser de uso de governos.

(B)

No mundo moderno atualmente, a imprensa tem
função tida como que superior a todas as instituições, quer de governo, quer de ensino.

(C)

A imprensa, palco de disseminação de ideias e de
conhecimentos, assume extraordinária relevância no
mundo moderno.

(D)

O palco que se encontra como meio da imprensa, no
mundo moderno, está sendo de importância relevante, com função de instrução.

(E)

Nessa função de governo e de ensino, a imprensa,
vem aparecendo como vulto sem comparação, no
mundo moderno.

11.

Considere as afirmativas seguintes a respeito da regência
de alguns verbos transcritos do texto e do sentido que lhes
é atribuído. Está INCORRETO o que consta em:
No 1 parágrafo, a frase Tiraram-lhe a majestade da
tribuna pode ser substituída, sem outra alteração,
por: Arrebataram dela a majestade da tribuna.

(B)

No 2 parágrafo, o verbo da frase que se inicia por o
Proteu reveste está empregado sem necessidade de
complemento diretamente ligado a ele.

(C)

No 1 parágrafo, a frase Mas ficou-lhe a imprensa
apresenta sentido de Porém tocou a ela por
quinhão a imprensa, respeitada a regência do
verbo que substitui o original.

(D)

O pronome nos, subordinado aos verbos do 1
parágrafo grifados em que a sua beleza nos
deslumbra, que a sua missão nos atrai, pode ser
substituído por a nós, com alteração apenas de sua
colocação em cada uma das frases.

(E)

O verbo grifado na frase transcrita do 1 parágrafo,
que a consideramos, apresenta um único complemento, expresso pelo pronome a.

(C)

Somente o respeito à verdadeira palavra, associado
intrinsecamente aos governantes, de modo geral,
garante-lhes tanto a soberania sobre seus governados, quanto a ordem necessária ao convívio social.

(D)

O jornalismo, herdeiro das tradições originárias do
hábito de ouvir os discursos de governantes de
todas as épocas, tem perdido prestígio, atualmente,
em razão de nem sempre manter-se imparcial em
relação aos fatos noticiados.

(E)

A imprensa, tendo sucedido aos discursos e à
palavra falada, tem máxima importância atualmente
em sua atuação na sociedade, desde que se mantenha nos estritos limites éticos da verdade.

o

o

o

o

_________________________________________________________

12.

Como meio de propagação de ideias, a imprensa
livre recupera o prestígio da palavra falada, ainda
que eventualmente se mostre parcial ao dissimular a
verdade dos fatos, no interesse de manutenção da
ordem social.
Do mundo antigo ao moderno, a palavra falada, ora
substituída pela imprensa, bastou para que governantes se sobrepusessem aos interesses e aos
desígnios das respectivas sociedades.

o

(A)

Proteu − um deus do mar, capaz de se metamorfosear
em todas as formas que desejasse, fossem animais ou
quaisquer outros elementos, como água ou fogo.

(Rui Barbosa. Campanhas jornalísticas. 4. ed. São Paulo:
Edigraf, 1972. p. 138-139)

(A)

(A)

_________________________________________________________

Ortografia atualizada segundo as normas vigentes.

9.

Considerada como órgão desta função, avulta incomparável, no mundo moderno, a sua grandeza.

... quando associada à misteriosa onipotência da verdade.
o
(1 parágrafo)
Mantém-se corretamente o à − com o sinal indicativo de
crase − se o segmento grifado for substituído por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma característica que a identifica.
cada tendência de pensamento.
valores dispersos na sociedade.
defesa dos direitos sociais.
qualquer ação esclarecedora dos fatos.

_________________________________________________________

Raciocínio Lógico-Matemático
13.

Em uma concessionária de automóveis, cinco carros de
cores diferentes (vermelho, azul, branco, preto e prata)
foram expostos em fila, em ordem decrescente de preço.
O carro vermelho que foi exposto é mais caro do que o
prata, mas é mais barato do que o branco. Além disso,
sabe-se que o carro preto ficou imediatamente depois do
carro prata na fila. Apenas com essas informações, podese concluir que o carro mais barato do grupo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pode ser o azul ou o preto.
certamente é o branco.
pode ser o branco ou o azul.
certamente é o preto.
pode ser o branco ou o preto.
TRT5R-Conhecimentos Gerais3
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14.

17.

Para montar, com palitos de fósforo, o quadriculado 2 × 2
mostrado na figura a seguir, foram usados, no total,
12 palitos.

Para montar um quadriculado 6 × 6 seguindo o mesmo
padrão, deverão ser usados, no total,
(A)

64 palitos.

(B)

72 palitos.

(C)

84 palitos.

(D)

96 palitos.

(E)

108 palitos.

18.

Nas somas mostradas a seguir, alguns dígitos do nosso
sistema de numeração foram substituídos por letras. No
código criado, cada dígito foi substituído por uma única
letra, letras iguais representam o mesmo dígito e letras
diferentes representam dígitos diferentes.
P+P=S

H+H=U

S+S=H

M + M = PS

P.

(B)

M.

(C)

U.

(D)

PH.

(E)

SM.

19.

Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da
União − Lei no 8.112/90
Processo Administrativo − Lei no 9.784/99
Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo do Tribunal Regional do Trabalho da
a
5 Região − TRT/BA ficará sujeito ao estágio probatório,
durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos
de análise para o desempenho do cargo. A avaliação de
desempenho do servidor será submetida à homologação
da autoridade competente
(A)

quatro meses antes de findo o período do estágio
probatório.

(B)

dois meses antes de findo o período do estágio probatório.

(C)

três meses antes de findo o período do estágio probatório.

(D)

um mês antes de findo o período do estágio probatório.

(E)

seis meses antes de findo o período do estágio probatório.
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(B)

a pena de suspensão não pode ser convertida em
multa.

(C)

o cancelamento das penalidades de advertência e
de suspensão surte efeitos retroativos.

(D)

ao caso de conduta escandalosa na repartição é
aplicada a suspensão de 30 dias.

(E)

os antecedentes funcionais são considerados na
aplicação das penalidades.
o

Nos termos da Lei n 9.784/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, algumas pessoas têm prioridade na tramitação processual. Num determinado dia foram protocolizados cinco
processos. No processo A figura como parte um homem
de 61 anos; no B uma mulher de 45 anos portadora de
deficiência física; no C um homem de 45 anos portador de
esclerose múltipla; no D um jovem de 24 anos portador da
síndrome da imunodeficiência adquirida; no E uma mulher
de 61 anos. Nos termos desse regramento, terão tramitação prioritária os processos
B, C, D e E.
C, D e E.
A, B, C, D e E.
A, C, D e E.
B, C e D.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

16.

a suspensão será aplicada no caso de violação das
proibições que não tipifiquem infração sujeita à
penalidade de destituição de cargo em comissão.

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

Utilizando o mesmo código, pode-se deduzir que o
resultado da soma S + H é igual a
(A)

(A)

_________________________________________________________

_________________________________________________________

15.

o

A Lei n 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais, estabelece que as penalidades disciplinares são: advertência, suspensão, demissão,
cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição
de cargo em comissão e destituição de função comissionada. Nos termos desse regramento legal, é regra atinente às penalidades:

No julgamento de matéria judiciária, recursos administrativos e infrações disciplinares, o Regimento Interno do
TRT/BA prevê que NÃO poderão integrar o mesmo órgão
fracionário do Tribunal, nem atuar simultaneamente, inclusive no Tribunal Pleno,
(A)

cônjuges.

(B)

cônjuges e companheiros.

(C)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 1 grau.

(D)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 2 grau.

(E)

cônjuges, companheiros, parentes consanguíneos
o
ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3 grau.

_________________________________________________________

20.

O Regimento Interno do TRT/BA regula os casos de
substituições. Caso haja a necessidade do afastamento do
Vice-Presidente, durante o segundo ano de mandato, ele
será substituído, na forma da lei, pelo
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Presidente, de forma cumulativa.
Corregedor Regional.
Vice-Corregedor Regional.
Desembargador mais antigo.
Presidente do Órgão Especial.
5

Caderno de Prova ’Q17’, Tipo 001
26.

No atendimento odontológico, o cirurgião-dentista realiza
movimentos, que são esforços físicos para executar o
trabalho. Identifique abaixo qual é o movimento executado
pelo profissional durante um preparo cavitário.

Paciente de 61 anos, gênero masculino, se apresenta ao
consultório com a queixa de que o lábio inferior têm múltiplas manchas esbranquiçadas e circundadas por áreas
eritematosas, associadas a grande ressecamento labial e
erosões que não cicatrizam. O diagnóstico clínico mais
provável é

(A)

Um.

(A)

Queilite Actínica.

(B)

Dois.

(C)

Três.

(B)

Queilite Glandular.

(D)

Quatro.

(C)

Queilite Angular.

_________________________________________________________

(E)

Cinco.

(D)

Hiperqueratose.

22.

(E)

Líquen Plano Reticular.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21.

Segundo Porto (1994) algumas normas são necessárias
para manter uma postura ergonômica durante todo o
procedimento clínico, para que minimize a probabilidade
de desenvolvimento de doenças relacionadas ao trabalho
(DORT’s ). A distância que o profissional deve ter da boca
do paciente é de
(A)

15 cm.

(B)

20 cm.

(C)

22 cm.

(D)

25 cm.

(E)

30 cm.

_________________________________________________________

27.

_________________________________________________________

23.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde é tido
como um processo capaz de minimizar ou até mesmo impedir os efeitos adversos causados pelos Resíduos de
Serviços de Saúde (RSS), de forma racional e adequada.
O fixador radiográfico é classificado quando NÃO é
submetido ao processo de recuperação pelo grupo

(A)

mácula.

(B)

placa.

(C)

atrofia.

(D)

escara.

(E)

pústula.

_________________________________________________________

28.

Durante o exame clínico, paciente com 5 anos, gênero
masculino, apresenta na região do elemento 82 a presença de duas coroas, porém, na imagem radiográfica apresenta duas coroas com uma câmara pulpar parcialmente
dividida e presença de um único conduto radicular. A anomalia descrita é

(A)

A.

(B)

B.

(A)

geminação.

(C)

C.

(B)

fusão.

(D)

D.

(E)

E.

(C)

dens in Dente.

(D)

dente Evaginado.

(E)

concrescência.

_________________________________________________________

24.

O tipo de lesão fundamental encontrada quando diagnosticada a Glossite migratória benigna é

Na prática odontológica, quando não são observadas as
normas de biossegurança, a equipe de saúde bucal está
exposta a doenças ocupacionais, como os riscos biológicos. Diante de um acidente com exposição percutânea, a
sequência que apresenta as doenças ocupacionais de
maior para menor risco é, respectivamente:
(A)

AIDS,

(B)

Hepatite C, Hepatite B e AIDS.

(C)

Hepatite B,

AIDS

(D)

Hepatite B,

Hepatite C e AIDS.

(E)

Hepatite C, AIDS

_________________________________________________________

29.

Hepatite C e Hepatite B.

O risco à cárie do paciente também deve ser avaliado,
com o intuito de prevenir novas lesões de cárie durante a
execução do preparo cavitário no tempo operatório
(A)

abertura.

(B)

forma de contorno.

(C)

forma de retenção.

_________________________________________________________

(D)

forma de resistência.

25.

(E)

forma de conveniência.

6

e Hepatite C.
e Hepatite B.

Paciente de 59 anos apresenta-se com sintomas de ardência e queimação na boca. Durante o exame clínico é
observado que o paciente faz uso de prótese total superior. Ao retirá-la são observadas placas brancas de forma difusa no palato gengivas e bochechas. As placas são
passíveis de remoção com o uso do abaixador de língua
e, após a raspagem apresenta sangramento. O diagnóstico clínico mais provável é

_________________________________________________________

30.

A face em que o elemento dental apresenta progressão da
lesão de cárie em esmalte de forma triangular, com a base
voltada para a junção amelodentinário, é a
(A)

vestibular do elemento 11.

(A)

Candidose Aguda Eritematosa.

(B)

mesial do elemento 12.

(B)

Candidose Aguda Pseudomembranosa.

(C)

incisal do elemento 13.

(C)

Candidose Crônica Atrófica.

(D)

Histoplasmose.

(D)

distal do elemento 14.

(E)

Paracoccidiodomicose.

(E)

oclusal do elemento 15.
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31.

36.

O tipo de dentina formada diante a baixa intensidade do
ato mastigatório é a

(A)

esmalte, com aspecto opaco e liso.

(A)

Primária ou Fisiológica.

(B)

esmalte, com aspecto rugoso e brilhante.

(B)

Secundária ou Reparadora.

(C)

dentina, de cor escurecida e consistência dura.

(C)

Terciária ou Fisiológica.

(D)

dentina, com progressão rápida e sintomatologia dolorosa.

(D)

Primária ou Reparadora.

(E)

dentina, de cor clara e de consistência friável.

(E)

Secundária ou Fisiológica.

_________________________________________________________

A classificação de Black para a cavidade preparada na face oclusal do elemento 26, com envolvimento do sulco da
face palatina é a Classe

A fluoretação da água de abastecimento público é uma
excelente forma de prevenção da cárie dentária. De acoro
do com a Portaria do Ministério da Saúde n 2.914/2011, o
Valor Máximo Permitido − VMP de flúor na água para
consumo é, em mgF/L, de

(A)

I.

(A)

0,3.

(B)

II.

(B)

0,7.

(C)

III.

(C)

1,2.

(D)

IV.

(D)

1,5.

(E)

V.

(E)

1,8.

_________________________________________________________

32.

São características de uma lesão de cárie crônica em

37.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

33.

O ácido o-etoxibenzoico − EBA apresenta capacidade
antibacteriana e promove o aumento da resistência do
material restaurador intermediário. O material que apresenta o EBA a sua composição é o

38.

Para a prevenção de cárie em pacientes jovens e adultos
com alto risco à doença, são recomendados bochechos
(A)

diários com solução de flúor-fosfato acidulado a
1,23%.

(A)

verniz cavitário.

(B)

diários com solução de fluoreto de sódio a 2%.

(B)

hidróxido de cálcio.

(C)

(C)

cimento de fosfato de zinco.

semanais com solução de fluoreto estanhoso a
0,8%.

(D)

óxido de zinco e eugenol.

(D)

semanais com solução de fluoreto de sódio a 5%.

(E)

cimento ionômero de vidro.

(E)

semanais com solução de fluoreto de sódio a 0,2%.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

34.

Com relação aos materiais restauradores diretos, a resina
composta que apresenta um alto escoamento, terá como
características:
(A)

(B)

39.

baixa contração de polimerização, baixa resistência
ao desgaste e baixo conteúdo de partículas inorgânicas.
baixa contração de polimerização, alta resistência ao
desgaste e alto conteúdo de partículas inorgânicas.

São métodos de aplicação tópica de flúor:

(A)

cimento de ionômero de vidro, dentifrício e suplementos de flúor.

(B)

bochecho, dentifrício e verniz.

(C)

bochecho, dentifrício e sal.

(D)

água de abastecimento, cimento de ionômero de vidro e suplementos.

(E)

cimento de ionômero de vidro, sal e verniz.

_________________________________________________________

(C)

alta contração de polimerização, baixa resistência ao
desgaste e baixo conteúdo de partículas inorgânicas.

(D)

alta contração de polimerização, alta resistência ao
desgaste e baixo conteúdo de partículas inorgânicas.

(A)

alta contração de polimerização, baixa resistência ao
desgaste e alto conteúdo de partículas inorgâ-nicas.

(E)

40.

A aplicação de flúor sobre a mancha branca ativa de cárie
está inserida no nível de prevenção
primeiro.

(B)

segundo.

(C)

terceiro.

(D)

quarto.

(E) quinto.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
35.

Durante a manipulação do amálgama, não pode ocorrer
contato com a umidade da cavidade oral, pois isso pode
ocasionar um fenômeno denominado de expansão tardia,
que consiste no aumento volumétrico das restaurações
pela liberação de hidrogênio. O componente do amálgama
que permite tal situação é:
(A)

Ag.

(B)

Sn.

(C)

Cu.

(D)

Zn.

(E)

Hg.

TRT5R-An.Jud.-Odontologia-Q17

41.

Para a remoção total do smear layer, o sistema adesivo é
empregado em
(A)

uma única etapa: primer autocondicionante com
adesivo.

(B)

uma única etapa: adesivo autocondicionante.

(C)

duas etapas: primer autocondicionante na primeira
etapa e adesivo na segunda etapa.

(D)

duas etapas: primer na primeira etapa e adesivo
autocondicionante na segunda etapa.

(E)

três etapas: ácido na primeira etapa, primer na segunda etapa e adesivo na terceira etapa.
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42.

Paciente, gênero feminino, 28 anos, apresenta perda de
estrutura profunda em forma de fenda ou em forma de “V”
com bordas definidas nas cervicais dos dentes 14 e 25.
Na análise da oclusão com papel carbono nestes elementos, observaram-se interferências oclusais. A coloração é de dentina clara sem presença de tecido amolecido.
O diagnóstico e a causa são:
(A)

Erosão: escovação com escova dura.

(B)

Abrasão: distúrbio gastroesofágico.

(C)

Abfração: estresse oclusal nos elementos dentais.

(D)

Erosão: uso de dentifrícios abrasivos.

(E)

Abfração: corrente galvânica.

46.

_________________________________________________________

43.

Paciente com 25 anos de idade apresenta dor provocada
no elemento 35. O teste de vitalidade foi positivo para frio
e quente. Radiograficamente a região periapical apresenta-se íntegra, contudo, o paciente relata que após uma
restauração de resina realizada no mesmo elemento por
outro profissional, passou a ter este tipo de sintomatologia.
O diagnóstico e a conduta clínica a ser adotada são:
(A)

pulpite aguda reversível e ajuste oclusal.

(B)

pulpite aguda irreversível e ajuste oclusal.

(C)

Na biomecânica da articulação temporomandibular durante a abertura da boca,
(A)

o côndilo se move para o lado de fora da fossa e o
disco gira anteriormente no côndilo, ao redor da inserção do ligamento capsular.

(B)

o côndilo se move para o lado de fora da fossa, o
disco gira posteriormente no côndilo, ao redor da inserção dos ligamentos colaterais discais.

(C)

o côndilo se move para o lado de dentro da fossa e o
disco gira posteriormente no côndilo, ao redor da inserção do ligamento capsular.

(D)

o côndilo se move para o lado de dentro da fossa e o
disco gira anteriormente no côndilo, ao redor da inserção dos ligamentos colaterais discais.

(E)

o côndilo se move para o lado de dentro da fossa e o
disco gira anteriormente no côndilo, ao redor da inserção do ligamento capsular.

_________________________________________________________

47.

Solução anestésica que apresenta maior segurança para
paciente gestantes é a
(A)

lidocaína 2% e noradrenalina 1: 20.000.

pulpite aguda irreversível e pulpotomia.

(B)

lidocaína 2% e noradrenalina 1: 50.000.

(D)

pulpite crônica ulcerada e pulpectomia.

(C)

prilocaína 3% com felipressina.

(E)

pulpite crônica hiperplásica e ajuste oclusal.

_________________________________________________________

(D)

prilocaína 2% e adrenalina 1: 200.000.

44.

(E)

mepivacaína 2% e adrenalina 1: 200.000.

Paciente com 32 anos de idade, gênero feminino, apresenta dor espontânea e intensa no elemento 15. Ao examiná-la, observa uma extensa lesão de cárie com exposição pulpar, contudo, com ausência de vitalidade. A paciente relata que o dente “cresceu”, e que apresenta mobilidade e é sensível à mastigação. Contudo, não há presença de edema na região. O diagnóstico e a conduta clínica
a serem adotados são
(A)

abcesso dento
pulpotomia.

alveolar

agudo

fase

inicial

e

(B)

abcesso dento
pulpectomia.

alveolar

agudo

fase

inicial

e

(C)

abcesso dento alveolar agudo fase em evolução e
pulpotomia.

(D)

abcesso dento alveolar agudo fase em evolução e
pulpectomia.

(E)

abcesso dento alveolar agudo fase evoluído e
pulpectomia.

_________________________________________________________

48.

A manobra cirúrgica fundamental que corresponde a
biopsia incisional é
(A)

díerese.

(B)

divulsão.

(C)

exérese.

(D)

hemostasia.

(E)

síntese.

_________________________________________________________

49.

Considere as informações abaixo, sobre tratamento periodontal realizado no dente 11.
Início

Reavaliação

JEC(Junção Esmalte
Cemento) − MG(Margem
Gengival)

−1

2

PCS − Profundidade Clínica
de Sondagem

7

4

_________________________________________________________

45.

8

Paciente, gênero feminino, com 35 anos de idade, apresenta dor orofacial há mais de 2 meses, que não cessa
depois que sofreu uma queda. Ao realizar o exame extraclínico percebe que a paciente apresenta trigger points na
região do músculo trapézio superior. O diagnóstico da
disfunção tempero mandibular (DTM) do caso apresentado e o local que apresentará dor referida em relação aos
trigger points são:
(A)

mioespasmos e músculo frontal.

(B)

mioespasmos e ângulo da mandíbula.

(C)

miosite e músculo frontal.

(D)

miofascial e ângulo da mandíbula.

(E)

miofascial e músculo frontal.

É correto afirmar que:
(A)

a redução da PCS aconteceu graças à formação de
epitélio juncional longo.

(B)

além da redução da bolsa, houve ganho clínico de
inserção.

(C)

o paciente deve ser encaminhado para complementação cirúrgica, obrigatoriamente.

(D)

a redução da PCS aconteceu pela retração gengival
e formação de epitélio juncional longo.

(E)

a redução da bolsa aconteceu devido à posição mais
apical da margem gengival.
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50.

53.

Exame clínico inicial mostrou hiperplasia gengival = 1,0 mm
e profundidade clínica de sondagem = 5,0 mm com
sangramento. Na reavaliação, verificou-se retração gengival = 1,0 mm e nível clínico de inserção = 4,0 mm. Podese afirmar que:

Paciente WRJ, 45 anos, sexo masculino, diabético, compareceu à Clínica e verificou-se:
− prótese parcial removível superior bem adaptada.
− ausência dos dentes: 37 e 38; 47 e 48.

houve sucesso devido à redução da bolsa periodontal.

− biofilme e cálculo dental.

(B)

houve sucesso pois a margem gengival coincide
com a junção esmalte cemento.

− Dente 12 e 13 − JEC-MG = 0,0 mm; bolsa periodontal = 4,0 mm.

(C)

não houve sucesso porque não há informação suficiente.

− Dente 14 e 24 − JEC-MG = 0,0 mm; bolsa periodontal = 5,0 mm mesial, restauração em resina fotopolimerizável com excesso cervical.

(D)

houve ganho clínico de inserção = 1,0 mm.

(E)

não houve sucesso porque ainda existe bolsa periodontal.

− Dentes 33 ao 43 − hiperplasia gengival = 1,0 mm e
PCS = 6,0 mm, Rx − reabsorção óssea horizontal envolvendo 1/3 médio das raízes.

(A)

− Índice de Sangramento = 84%.

_________________________________________________________

− Dente 35 − endodontia satisfatória e coroa unitária.

51.

− Dente 36 − JEC-MG = 0,0 mm, PCS = 5,0 mm, Rx −
reabsorção óssea horizontal envolvendo 1/3 médio da
raiz.

A profilaxia antibiótica para pacientes considerados como
de Alto Risco para Endocardite Infecciosa, é recomendada
para procedimentos odontológicos que envolvam a
manipulação de tecido gengival ou região apical, e o
protocolo mais adequado é:
(A)

PROFILAXIA PADRÃO − Amoxicilina: adulto 4 g
(criança 50 mg/kg) por via oral uma hora antes do
procedimento.

(B)

PROFILAXIA PADRÃO − Amoxicilina: adulto 1 g
(criança 50 mg/kg) por via oral uma hora antes do
procedimento.

(C)

(D)

(E)

− Dente 46 − JEC-MG = 1,0 mm, PCS = 6,0 mm, ligeiramente inclinado para mesial, interferência em lateralidade esquerda. Mobilidade grau 3. Rx − reabsorção
óssea vertical envolvendo 1/3 médio da raiz, imagem
radiolúcida próxima ao ápice dental.
De acordo com a condição periodontal apresentada, o
diagnóstico do caso é Periodontite

PACIENTES ALÉRGICOS A PENICILINA − Clindamicina: adulto 300 mg (criança 15 mg/kg) por via oral
uma hora antes do procedimento.
PACIENTES ALÉRGICOS A PENICILINA − Azitromicina: adulto 500 mg (criança 15 mg/kg) por via oral
uma hora antes do procedimento.

54.

INFECÇÕES RESISTENTES − Ácido clavulânico
125 mg (criança 45 mg/kg), imediatamente após o
procedimento.

Paciente BCS, 52 anos, taxista, fumante. Tinha como
queixa principal dor nos dentes e na gengiva. No exame
clínico, verificou-se sangramento gengival generalizado,
dentes com mobilidade, cáries nos dentes 36 e 37, trauma
oclusal nos dentes 11 e 42, muito biofilme e cálculo dental.
Todos os sextantes apresentaram dentes com profundidade clínica de sondagem maior que 4,0 mm. De acordo
com as informações, o diagnóstico do caso e os fatores
etiológicos presentes são:
(A)

Periodontite Agressiva Generalizada; fator predisponente: cáries; fatores modificadores: fumo e trauma
oclusal.

(B)

Periodontite Crônica Generalizada; fatores predisponentes: fumo e trauma oclusal, fator modificador:
cáries.

(C)

Periodontite Agressiva Generalizada; fatores determinantes: biofilme e cálculo dental; fator predisponente: fumo; fator modificador: cáries.

(D)
(E)

Crônica Localizada Moderada.

(B)

Crônica Generalizada Severa.

(C)

Crônica Generalizada Moderada.

(D)

Agressiva Generalizada Moderada.

(E)

Agressiva Localizada Severa.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

52.

(A)

A dentina cariada apresenta as seguintes zonas, respectivamente:
(A)

desorganizada, infectada, afetada e esclerosada.

(B)

superficial, corpo da lesão, escura e transição.

(C)

esclerosada, infectada, desorganizada e afetada.

(D)

infectada, corpo da lesão, afetada e esclerosada.

(E)

ativa, inativa, crônica e aguda.

_________________________________________________________

55.

Para a terapêutica medicamentosa de abscessos dentoalveolares que não responderam favoravelmente à amoxicilina, a associação mais indicada é:
(A)

cefalexina 500 mg a cada 8 horas, até 48 horas após
o desaparecimento de sinais e sintomas.

(B)

dose de ataque 1 g de clindamicina, seguida da dose de manutenção de 500 mg a cada 8 horas, até
48 horas após o desaparecimento de sinais e sintomas.

(C)

dose de ataque 1 g de Tetraciclina, seguida da dose de manutenção de 500 mg a cada 6 horas, até
48 horas após o desaparecimento de sinais e sintomas.

Gengivite associada ao biofilme.

(D)

Periodontite Crônica Generalizada; fator predisponente: cáries; fatores modificadores: fumo e trauma
oclusal.

clindamicina 600 mg a cada 12 horas, até 48 horas
após o desaparecimento de sinais e sintomas.

(E)

metronidazol 250 mg a cada 8 horas, até 48 horas
após o desaparecimento de sinais e sintomas.

TRT5R-An.Jud.-Odontologia-Q17
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56.

57.

58.

59.

Atualmente, a profilaxia antibiótica deve ser indicada para pacientes com alto risco de desenvolver endocardite infecciosa. Das
alterações sistêmicas abaixo, NÃO se considera de alto risco:
(A)

valva cardíaca protética instalada cirurgicamente há 2 anos.

(B)

endocardite infecciosa prévia.

(C)

doenças cardíacas congênitas completamente reparadas com prótese ou dispositivo que tenha sido colocado
cirurgicamente ou por cateter há mais de 6 meses.

(D)

doenças cardíacas congênitas reparadas que apresente defeito residual no local ou adjacente ao local da prótese ou
dispositivo, o qual iniba a epitelização.

(E)

doenças cardíacas congênitas cianóticas não reparadas, incluindo as tratadas paliativamente.

A principal indicação e contraindicação dentre os anti-inflamatórios não esteroides classificados como inibidores específicos da
cicloxigenase-2 (COX-2), é quando o paciente apresenta
(A)

hipertensão e nefropatia.

(B)

diabetes e coagulopatia.

(C)

risco de acidente vascular cerebral (AVC) e hipertensão.

(D)

ulcera gástrica e risco de acidente vascular encefálico.

(E)

coagulopatia e gastrite.

Paciente, 8 anos, sofreu um trauma dentário há 48 horas, com fratura dental complexa e envolvimento pulpar do dente 21. Ao
exame clínico apresenta vitalidade pulpar. No primeiro atendimento, o tratamento mais adequado é
(A)

a indução a apicegênese.

(B)

o tratamento endodôntico imediato.

(C)

a indução à apicificação.

(D)

o acompanhamento por mais 48 horas.

(E)

a penetração desinfetante.

Paciente com 5 anos chega ao ambulatório com queixa de dor, dizendo que não quer entrar porque tem medo de dentista. Sua
mãe relata que ela tomou várias injeções quando esteve internada. Foi relatado que a paciente respira pela boca. Dente 55 com
lesão de cárie ativa e presença de imagem radiolúcida no periápice sem comprometimento da cripta do permanente.
O tratamento mais adequado a ser realizado, no dente 55, é

60.
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(A)

polpotomia.

(B)

capeamento direto com pasta Guedes-Pinto.

(C)

capeamento indireto.

(D)

pulpectomia.

(E)

exodontia.

Na anamnese relatada pelo paciente a queixa principal é que não consegue ocluir os dentes, apresentando dor muito aguda na
região do 38 que se encontra semi-retido (sua distal recoberta por mucosa e com hiperemia), e o dente 28 completamente
irrompido. A hipótese de diagnóstico é
(A)

pericoronarite inflamatória − traumática.

(B)

trismo muscular.

(C)

cisto dentígero.

(D)

abscesso dento alveolar agudo.

(E)

pulpite.
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Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
Conforme Edital do Concurso, será atribuída nota ZERO à Prova Discursiva-Redação que for assinada, na folha de respostas definitiva, fora do
campo de assinatura do candidato, apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato.
NÃO é necessária a colocação de Título na Prova Discursiva-Redação.
Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova Discursiva-Redação.

Para Roberto Mangabeira Unger, o Brasil “fervilha de energia humana”, mas é um país “no qual a maioria não tem
como transformar essa energia em ação fecunda”.
(Folha de São Paulo. Opinião. 09/05/2013)

Algumas das propostas de superação desse impasse, sob a óptica de Unger, incluem:
“Seguir rumo a um modelo de desenvolvimento que assegure a primazia dos interesses do trabalho e da produção.
Fazer, portanto, com que a democratização de oportunidades para trabalhar e produzir seja o próprio motor do crescimento
econômico.”
(Adaptado de: law. harvard. edu/unger)

Considerando o que está transcrito acima, redija um texto dissertativo-argumentativo, posicionando-se a respeito do
seguinte tema:
Crescimento econômico, trabalho e aprofundamento do ideário democrático.
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