TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO
1020 – Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Odontologia
Atenção: Nesta prova, considera-se uso correto da Língua
Portuguesa o que está de acordo com a norma padrão
escrita.
Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 8.
A PERSISTIR O PEDANTISMO, O LINGUISTA DEVERÁ
SER CONSULTADO
Por Aldo Bizzocchi
Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-abizzocchi/apersistir-o-pedantismo-o-linguista-devera-ser-consultado-313578-1.asp
Acesso em 24 ago 2014.

Onde há excesso de leis, em geral há falta de
educação. Por exemplo, a lei que reserva um dos assentos
do transporte público a idosos e deficientes só existe porque
o brasileiro, via de regra, não cede espontaneamente seu
lugar a uma pessoa necessitada. Em países com maior
espírito de civilidade, esse tipo de regulamentação é
desnecessário.
É por termos o mau hábito da automedicação que
o governo instituiu a obrigatoriedade de os anúncios de
medicamentos trazerem o alerta “A persistirem os sintomas,
o médico deverá ser consultado”. O problema é que essa
lei, nascida da cabeça de algum parlamentar com formação
bacharelesca (como grande parte de nossos políticos) e
nenhuma sintonia com o povo (como a quase totalidade
deles) obriga a propaganda a trazer uma mensagem que,
embora destinada sobretudo às pessoas mais humildes
(justamente as que, pela precariedade do serviço público de
saúde, mais se automedicam), utiliza um linguajar
incompreensível pelo vulgo.
“A persistirem” é construção infinitiva pessoal
equivalente ao gerúndio “persistindo”, forma esta um pouco
mais corrente nos dias de hoje. Mesmo assim, “persistindo
os sintomas, o médico deverá ser consultado” ainda é
bastante rebuscado, já que o gerúndio, no caso, oculta uma
oração condicional: “se os sintomas persistirem...” (é a
chamada oração subordinada reduzida de gerúndio).
Alguns comerciais até empregam, provavelmente à revelia
da lei, “se persistirem os sintomas”, formulação que, embora
mais transparente, ainda peca pela inversão entre sujeito e
predicado.
E quanto à oração principal? Em lugar da voz
passiva de “o médico deverá ser consultado”, iria muito
melhor aí a voz ativa (“deve-se consultar o médico”) ou – a
mais feliz das soluções em se tratando de comunicação com
o público – o uso do imperativo: “consulte o médico”.
Em resumo, não fosse o pedantismo com que os
nossos legisladores empregam a língua, como se erudição
fosse índice de competência ou honestidade, teríamos um
aviso muito mais simples, direto e acessível à massa: “Se
os sintomas persistirem, (ou “continuarem”, ou “não
passarem”), consulte o médico”.
O mesmo vício se encontra naquele famoso aviso
presente em todos os elevadores: “Antes de entrar no
elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste
andar”. Se era para ser pedante, por que não redigiram logo
algo como “Antes de adentrar o elevador, certifique-se de
que o mesmo encontra-se parado no presente andar”?
Tivesse esse aviso sido escrito por um publicitário
ou marqueteiro, certamente teríamos algo simples e sucinto
como “Antes de entrar no elevador, verifique se ele está
parado neste andar”. E também teríamos nos livrado da
péssima colocação pronominal “encontra-se” no lugar de
“se encontra” (em orações subordinadas, só se usa
próclise). Isto é, além de pedante, esse aviso peca pela
hipercorreção.
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Também nos elevadores, há o aviso de que é
proibida a discriminação de pessoas por raça, cor, credo,
condição social, doença não contagiosa, etc. Só que o
aviso, uma mera transcrição do texto legal, não diz “é
proibido”, diz “é vedado”. Ora, a maioria das pessoas
sujeitas a sofrer os tipos de discriminação elencados nessa
lei certamente não sabe o que significa “vedado” (talvez os
pintores de paredes pensem na vedação contra umidade).
Tampouco saberiam o que é “porte e presença de doença
não contagiosa por convívio social”. E assim vamos levando
a vida neste país em que falta educação, civilidade e
urbanidade, mas abundam leis e sobram (ou melhor,
sobejam) políticos bem-falantes e mal-intencionados.
Aldo Bizzocchi é doutor em Linguística pela USP, com pós-doutorado
pela UERJ, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Etimologia e História da Língua
Portuguesa da USP e autor de Léxico e Ideologia na Europa Ocidental (Annablume)
e Anatomia da Cultura (Palas Athena). www.aldobizzocchi.com.br

1. Assinale a única alternativa que contém uma ideia que
pode ser confirmada pelo texto.
a) A língua não dispõe de recursos de construção que
atendam ao mesmo tempo a todos os níveis culturais;
assim, os avisos de caráter coletivo acabam sendo
escritos no nível de quem os produz.
b) Os linguistas têm competência para avaliar a forma
como são escritos avisos de interesse coletivo.
c) Profissionais de áreas que têm suas atividades mais
voltadas ao contato com o público deveriam ser
consultados na hora de redigir um texto de caráter
informativo.
d) Quem escreve textos de interesse público sempre o
faz transcrevendo o texto da lei que dá origem à
necessidade do aviso.
e) O número de leis de um país está diretamente
relacionado com o nível de entendimento sobre o
conteúdo delas.
2. O objetivo central desse texto é:
a) Enaltecer a forma como as informações de interesse
coletivo são construídas.
b) Identificar falhas na comunicação a partir da análise
de avisos de interesse coletivo.
c) Provocar reflexão sobre a forma como as informações
de interesse coletivo são construídas.
d) Destacar as diferenças entre o Brasil e outros países
quanto à forma como são divulgadas informações de
interesse coletivo.
e) Ensinar a forma correta de escrever informações de
interesse coletivo.
3. De acordo com o texto, só NÃO é possível inferir
corretamente que:
a) A voz ativa e o imperativo devem ser utilizados com
cuidado para que a clareza seja garantida.
b) A arrogância de quem faz as leis é refletida na forma
como os avisos são escritos.
c) A utilização de linguagem inadequada em avisos
reflete a falta de atenção de quem as redige ao seu
público-alvo em potencial.
d) Há leis que demonstram o grau de civilidade de um
povo.
e) O cumprimento exagerado de regras de construção
do idioma pode tornar o texto rebuscado e prolixo.
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4. Analise as assertivas a seguir e assinale a única
alternativa correta quanto à análise das mesmas.
I. No último parágrafo, há uma incorreção de
concordância em: “[...], há o aviso de que é proibida
a discriminação de pessoas [...].”, pois a expressão “é
proibido” é sempre invariável.
II. Na primeira frase do texto, a expressão destacada é
um adjunto adverbial e imprime a ideia de algo com
realização provável.
III. A palavra “vulgo”, destacada no texto, significa, no
contexto, povo.
IV. No penúltimo parágrafo foi empregada corretamente
a relação dos tempos e modos verbais: pretérito
perfeito do subjuntivo e futuro do pretérito, pois o
autor faz referência a ações hipotéticas.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e IV estão corretos.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens III e IV estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.

5. Releia esse trecho: “(justamente as que, pela
precariedade do serviço público de saúde, mais se
automedicam)”. Observe o processo de formação da
palavra “automedicam” e assinale a alternativa em que
todas as palavras são formadas por esse mesmo
processo:
a) Prever – ultra-amor – pós-final.
b) Pré-estabelecer – ultrajar – posterior.
c) Predeterminar – ultrassom – pós-fixar.
d) Preservar – ultrapassar – pós-pagar.
e) Preparativo – ultrarromântico – pospor.
6. Leia novamente o segundo parágrafo do texto com
atenção e responda: quem “utiliza um linguajar
incompreensível pelo vulgo”?
a) Mensagem.
b) Governo.
c) Problema.
d) Propaganda.
e) Lei.
7. Observe as palavras destacadas no último parágrafo
(ora, tampouco, mas) e escolha a alternativa que contém
a classificação correta delas:
a) Todas são conjunções.
b) Ora e tampouco são interjeições e mas é advérbio.
c) Ora e mas são conjunções e tampouco é advérbio.
d) Ora é interjeição e as outras duas são conjunções.
e) Ora e tampouco são advérbios e mas é conjunção.
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9. Analise as proposições a seguir. Em seguida assinale a
alternativa que contém a análise correta sobre elas.
I. Releia: “Por exemplo, a lei que reserva um dos
assentos do transporte público a idosos e deficientes
só existe porque o brasileiro, via de regra, não cede
espontaneamente seu lugar a uma pessoa
necessitada. Em países com maior espírito de
civilidade, esse tipo de regulamentação é
desnecessário.” Nesse trecho, sem que se alterasse
a correção, poderíamos substituir: “pessoa” por
indivíduo; e “esse tipo” por essa forma.
II. A palavra “alerta”, destacada no segundo parágrafo,
também está corretamente aplicada em: Elas ficaram
alerta ao sinal.
III. O
prefixo
“-esca”,
presente
na
palavra
“bacharelesca”, destacada no texto, imprime sentido
pejorativo à palavra “bacharel”.
IV. A palavra “mau”, empregada no segundo parágrafo,
é considerada homônima homógrafa da palavra
“mal”. Da mesma forma, também são homônimas
homógrafas as palavras “ora” e “hora”.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens II e IV estão corretos.
Apenas o item III está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas os itens I, III e IV estão corretos.

10. Releia:
“Alguns
comerciais
até
empregam,
provavelmente à revelia da lei, ‘se persistirem os
sintomas’, formulação que, embora mais transparente,
ainda peca pela inversão entre sujeito e predicado.” A
crase empregada nesse trecho justifica-se pela mesma
razão da que se emprega em qual das alternativas?
a) Suas dificuldades de compreensão são semelhantes
às minhas.
b) Fiz menção à dificuldade citada no texto.
c) A não compreensão dos avisos é um caso à parte.
d) Esse problema pode ser resolvido à inglesa.
e) Assistimos à dificuldade de compreensão de avisos.
11.Assinale a alternativa que apresenta o dispositivo com a
maior capacidade de armazenamento de dados.
a) Hard disk de 80 Gigabytes.
b) Pen drive de 512 Megabytes.
c) Hard disk de 320 Kilobytes.
d) Pen drive de 128 Gigabytes.
e) Hard disk de 1024 Megabytes.

12.Analise as afirmativas abaixo.
I. Microsoft Word 2013
II. Microsoft Excel 2013
8. A palavra “esse” destacada no penúltimo parágrafo
III. BrOffice Writer
retoma qual aviso? Assinale a correta.
IV. BrOffice Calc
V. BrOffice Impress
a) Não há como identificar o referente desse termo, pois
está em uma construção ambígua.
Assinale a alternativa correta:
b) “Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo
a) Os aplicativos em I e V são do mesmo desenvolvedor
encontra-se parado neste andar”.
(fabricante).
c) “A persistirem os sintomas, o médico deverá ser
b)
O aplicativo em V é um cliente de e-mails.
consultado”.
c) Os aplicativos em II e V possuem a mesma finalidade.
d) “Antes de entrar no elevador, verifique se ele está
d) O aplicativo em III é uma planilha eletrônica.
parado neste andar”.
e) Os aplicativos em II e IV possuem a mesma
e) “Antes de adentrar o elevador, certifique-se de que o
finalidade.
mesmo encontra-se parado no presente andar”.
Planejamento e Execução IESES
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13.Dadas as afirmativas abaixo:
I. CTRL + O é o atalho utilizado no Microsoft Word 2013
para abrir um documento existente.
II. CTRL + A é o atalho utilizado no Microsoft Word 2013
para imprimir o documento.
III. CTRL + N é o atalho utilizado no Microsoft Word 2013
para salvar o documento em uso.
IV. CTRL + B é o atalho utilizado no BrOffice Writer para
criar um novo documento.
V. CTRL + S é o atalho utilizado no BrOffice Writer para
fechar o documento em uso.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

As Assertivas I, II, III, IV e V estão corretas.
Apenas as assertivas II, IV e V estão corretas.
As assertivas I, II, III, IV e V estão incorretas.
Apenas as assertivas III e V estão incorretas.
Apenas as assertivas I e III estão incorretas.

14. Assinale a alternativa que apresenta um atalho que
tenha a mesma função tanto no Microsoft Word 2013
quanto no BrOffice Writer.
a) CTRL + A
b) CTRL + S
c) CTRL + O
d) CTRL + B
e) CTRL + I
15. Para referenciar o valor de uma célula que está em outra
planilha, na mesma pasta de trabalho, no Microsoft Excel
2013 utiliza-se o caractere:
a) %
b) &
c) #
d) +
e) !
16. Dada a planilha abaixo, criada no Microsoft Excel 2013,
assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta
utilizada na célula B3 para a exibição da quantidade de
dias entre as duas datas apresentadas nas células B2 e
B1.

a)
b)
c)
d)
e)

=DIFDATAS(B2:B1)
=TIME(B2-B1)
=DIFDATAS(B2-B1)
=DIAS(B2;B1)
=DIAS(B2-B1)

17.Programa de apresentação de slides e utiliza o formato
ODF como padrão, podendo também exportar os
trabalhos realizados em PDF, é também possível inserir
plano de fundo, títulos, marcadores, imagens, vídeos,
efeitos de transição de slides, dentre outras opções. Esta
descrição refere-se ao:
a) BrOffice Impress.
b) BrOffice Calc.
c) Microsoft Excel.
d) Microsoft Word.
e) BrOffice Writer.
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18. O Windows 8 apresentou um recurso novo, em
substituição ao menu “iniciar” do Windows 7. Este
recurso chama-se:
a) Interface Init.
b) OneDrive.
c) Interface Winver.
d) Interface Metro.
e) Windows Store.
19. Supondo que você encontre um arquivo denominado
“planilha de salários.docx” e seu computador tem todos
os aplicativos necessários para abrir este arquivo, e
ainda, todas as associações de extensões de nomes de
arquivo com aplicações encontram-se no estado padrão
de instalação. Ao clicar duas vezes neste arquivo ele
abrirá utilizando o aplicativo:
a) Internet Explorer.
b) Microsoft Word.
c) BrOffice Impress.
d) BrOffice Calc.
e) Microsoft Excel.
20.Analise as afirmativas abaixo:
I. Em um ambiente de rede, é possível compartilhar
recursos locais como impressoras, pastas, arquivos,
porém, não é possível compartilhar uma unidade de
DVD-ROM.
II. Os endereços IP são necessários para navegar na
internet e não são necessários em uma rede local.
III. Em uma rede local, composta por computadores com
diversos sistemas operacionais, caso você utilize o
sistema operacional Windows, você poderá acessar
apenas compartilhamentos ou pastas de outros
computadores que também utilizem o Windows como
sistema operacional.
Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
e)

As assertivas I, II e III estão incorretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
As assertivas I, II e III estão corretas.

21. Considerando o que consta da Lei 8429/92, que trata dos
atos de improbidade, assinale a assertiva INCORRETA:
a) Ocorrendo lesão ao patrimônio público por dolo,
determina mencionada lei o integral ressarcimento do
dano, hipótese que não se aplica se a conduta
decorreu de conduta comissiva culposa.
b) O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio
público, também está sujeito às cominações de
mencionada lei, até o limite do valor da herança.
c) A punição por atos de improbidade previstos na lei
mencionada, pode ser aplicada, no que couber,
inclusive a quem não seja agente público.
d) Quando o ato de improbidade causar lesão ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá à autoridade administrativa responsável pelo
inquérito, representar ao Ministério Público para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.
e) A lei em questão considera ato de improbidade a
concessão de benefício administrativo sem a
observância
das
formalidades
legais
ou
regulamentares aplicáveis à espécie.
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22. Considerando o que consta da Lei 8.112/90, que trata do 25. Leia as assertivas I a IV e depois assinale a resposta
correta:
regime jurídico dos servidores federais, assinale a
assertiva INCORRETA:
I. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
a) Prevê que aproveitamento é forma de provimento de
Federal e dos Municípios, está obrigada a seguir,
cargo público.
entre outros, aos princípios da legalidade e da
b) Suas disposições são aplicáveis ao pessoal das
eficiência.
autarquias, das autarquias em regime especial, das
II. A administração pública direta e indireta de qualquer
empresas públicas e das fundações públicas federais.
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
c) Prevê que poderão ser pagas ao servidor vantagens
Federal e dos Municípios, está obrigada a seguir,
denominadas de gratificações, indenizações e
entre outros, aos princípios de impessoalidade e da
adicionais, sendo que as gratificações e os adicionais
publicidade.
incorporam-se ao vencimento ou provento (nos casos
III. Nos processos administrativos no âmbito da
e condições indicados em lei), enquanto as
Administração Federal direta e indireta, a
indenizações não se incorporam ao vencimento ou ao
administração deverá obedecer, dentre outros, aos
provento para qualquer efeito.
princípios da finalidade e da motivação.
d) Estipula que vencimento é a retribuição pecuniária
IV. Nos processos administrativos no âmbito da
pelo exercício de cargo público, com valor fixado em
Administração Federal direta e indireta, a
lei, enquanto remuneração é o vencimento do cargo
administração deverá obedecer, dentre outros, aos
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e
permanentes estabelecidas em lei.
da segurança jurídica.
e) Determina que servidor que deva ter exercício em
outro município em razão de ter sido redistribuído,
Assinale a alternativa correta:
terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de
prazo, contados da publicação do ato, para a
a) Apenas a assertiva IV é falsa.
retomada do efetivo desempenho das atribuições do
b) Apenas a assertiva II é verdadeira.
cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para
c) As assertivas I, II, III e IV são verdadeiras.
o deslocamento para a nova sede.
d) As assertivas I, II, III e IV são falsas.
e) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
23. Considerando o que está previsto na Lei 8.112/90, que
trata do regime jurídico dos servidores federais, assinale 26. Examine as assertivas I a IV, que tratam do direito de
a assertiva INCORRETA:
petição previsto pela Lei 8.212/90 (regime jurídico no
serviço público Federal) e depois marque a resposta
a) É possível a remoção em virtude de processo seletivo,
correta:
nos termos legalmente previstos.
b) É possível a remoção, nos termos legalmente
I. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos
previstos, para acompanhar ascendente, também
Poderes Públicos, em defesa de interesse legítimo,
servidor público civil ou militar, de qualquer dos
sendo que o requerimento será dirigido à autoridade
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
competente para decidi-lo e encaminhado por
dos Municípios, que foi deslocado no interesse da
intermédio daquela a que estiver imediatamente
Administração.
subordinado o requerente.
c) É possível a remoção a pedido, para outra localidade,
II. O direito de requerer prescreve em 3 (três) anos,
independentemente do interesse da administração,
quanto aos atos de disponibilidade.
por motivo de saúde do servidor, condicionada à
III. A administração deverá rever seus atos, a qualquer
comprovação por junta médica oficial.
tempo, quando eivados de ilegalidade.
d) É possível a remoção de ofício, no interesse da
IV. Cabe pedido de reconsideração no prazo de 30
administração.
(trinta) dias, dirigido à autoridade que houver
e) A remoção pode ocorrer também sem mudança de
expedido o ato ou proferido a primeira decisão,
sede.
renovável uma única vez.
Assinale a resposta correta:
24. Considerando o que está previsto na Lei 8.112/90, que
trata dos servidores públicos federais, assinale a
a) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
assertiva INCORRETA:
b) As assertivas I, II, III e IV são verdadeiras.
c) Apenas as assertivas I, II e IV são verdadeiras.
a) As férias do servidor podem ser parceladas em até
d) Apenas as assertivas III e IV são verdadeiras.
três etapas, mediante seu requerimento e se houver
e) Apenas as assertivas II, III e IV são verdadeiras.
interesse da administração pública.
b) É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao
27. Assinale a assertiva INCORRETA, quanto à organização
serviço.
do Estado Brasileiro:
c) Servidor exonerado do cargo em comissão, terá
direito a indenização relativa ao período incompleto
a) Seus estados membros têm autonomia de
de férias, na proporção de um doze avos por mês de
organização, respeitada a Constituição da República.
efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.
b) Seu sistema de governo não é o parlamentarista.
d) Servidor que opera Raios X tem direito a 20 (vinte)
c) Um de seus poderes é o Legislativo.
dias consecutivos de férias, por semestre de atividade
d) Em sua atividade administrativa observa o princípio
profissional.
da descentralização.
e) Comoção interna é motivo para interromper férias do
e) Sua Constituição adota a forma de Estado Federado
servidor.
e Unitário.
Planejamento e Execução IESES
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31. Faça a leitura das frases sobre cariologia:
I. O Streptococcus mutans e o Streptococcus sobrinus
são as duas espécies mais frequentemente
encontradas nos primeiros estágios de formação da
lesão cariosa.
II. Os Lactobacillus casei estão associados à
progressão da doença cárie.
III. A sacarose é o substrato para a produção de
depósitos extracelulares de polissacarídeos e matriz
insolúvel de polissacarídeos, favorecendo a
colonização por microrganismos orais e aumentando
29. Considerando o que está previsto na Lei 8.112/90, que
a viscosidade da placa.
trata dos servidores públicos federais, assinale a
IV. As mudanças químicas na placa e a disponibilidade
assertiva INCORRETA:
de oxigênio durante o processo de formação da lesão
a) Além do vencimento e das vantagens previstas na lei
de cárie ocasionam uma sucessão microbiana com
em questão, terá o servidor direito a retribuições,
incremento nas taxas de Actimomyces.
gratificações e adicionais, como o adicional por tempo
de serviço.
A sequência correta é:
b) Além do vencimento e das vantagens previstas na lei
a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
em questão, terá o servidor direito a retribuições,
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
gratificações e adicionais, como a gratificação por
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
encargo de curso ou concurso.
d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
c) Além do vencimento e das vantagens previstas na lei
e) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
em questão, terá o servidor direito a retribuições,
gratificações e adicionais, como o adicional de férias.
d) Além do vencimento e das vantagens previstas na lei 32.Imediatamente após a ingestão de sacarose Thylstrup
afirma que comer queijo não altera satisfatoriamente o
em questão, terá o servidor direito a retribuições,
pH da placa. Qual das alternativas abaixo está
gratificações e adicionais, como o adicional por
INCORRETA para justificar a afirmação de Thylstrup?
atividades insalubres.
e) Além do vencimento e das vantagens previstas na lei
a) É estabelecida uma competição pela colonização
em questão, terá o servidor direito a retribuições,
bacteriana entre Lactobacillus e Streptococcus.
gratificações e adicionais, como o adicional por
b) A adsorção de proteínas diminui a velocidade da
atividades penosas.
perda mineral.
c) O aumento do fluxo salivar reduz o pH do meio bucal.
30. Considerando o que está previsto na Lei 8.112/90, que
d) A mastigação de queijo estimula o fluxo salivar.
trata dos servidores públicos federais, assinale a
e) Há um incremento na concentração de cálcio no meio
assertiva INCORRETA:
bucal.
a) A acumulação de cargos, quando lícita, fica
condicionada à comprovação da compatibilidade de 33. São características do Cemento dentário EXCETO:
horários.
a) Contém vasos linfáticos.
b) Ressalvados os casos previstos na Constituição da
b) Não tem inervação.
República, é vedada a acumulação remunerada de
c) Sofre aposição fisiológica contínua.
cargos públicos, estendendo-se tal proibição de
d) Não sofre remodelação em condições fisiológicas
acumular a cargos, empregos e funções em
normais.
autarquias, fundações públicas, empresas públicas,
e) Não é vascularizado.
sociedades de economia mista da União, do Distrito
Federal, dos Estados, dos Territórios e dos 34. Qual é o tipo celular mais frequentemente encontrado no
Municípios.
tecido gengival?
c) A acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções
a) Macrófagos.
públicas, enseja a aplicação da pena de demissão.
b) Leucócitos.
d) O servidor vinculado ao regime de que trata a lei em
c) Mastócitos.
questão, que acumular licitamente dois cargos
d) Fibroblastos.
efetivos, quando investido em cargo de provimento
e) Plasmócitos.
em comissão, ficará afastado de ambos os cargos
efetivos, salvo na hipótese em que houver 35. As resinas compostas fotopolimerizáveis sofrem que tipo
compatibilidade de horário e local com o exercício de
de influência pela presença de oxigênio?
um deles, declarada pelas autoridades máximas dos
a) Auxilio na fotopolimerização.
órgãos ou entidades envolvidos.
b) Inicia a fotoplimerização.
e) Trata-se de acumulação proibida, a percepção de
c) Inibição da fotopolimerização.
qualquer vencimento de cargo ou emprego público
d) Aceleração da fotopolimerização.
efetivo, com proventos decorrentes de inatividade.
e) Não há interferência na polimerização.

28. Ao punir um servidor público segundo os preceitos legais
aplicáveis e ao estabelecer as atribuições de seus
órgãos, a Administração exercita, respectivamente, seu
Poder:
a) Regulamentar e Disciplinar.
b) De Polícia e Disciplinar.
c) Hierárquico e Regulamentar.
d) Disciplinar e Regulamentar.
e) Disciplinar e Hierárquico.
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36.Faça a leitura das frases sobre oclusão:
I. A dimensão vertical de repouso é a distância da
mandíbula em relação à maxila em posição postural.
II. A relação cêntrica é aquela em que ocorre o máximo
de contatos dentais.
III. A posição de repouso é aquela em que a relação
cêntrica coincide com a máxima intercuspidação
funcional.
IV. A distância entre o násio e o gnático, quando a
musculatura está em estado de equilíbrio, é chamada
de dimensão vertical de repouso.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
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41.Qual das alternativas NÃO apresenta uma característica
do Cimento de Ionômero de Vidro?
a) Liberam flúor gradualmente.
b) Apresenta adesividade ao esmalte e a dentina.
c) Tem baixa solubilidade inicial.
d) Tem resistência à compressão superior ao cimento de
fosfato de zinco.
e) Tem resistência à tração superior ao cimento de
fosfato de zinco.
42.Assinale a alternativa correta sobre Trauma Oclusal?
a) Só ocorre em indivíduos acima de 60 anos de idade.
b) Sob certas circunstâncias pode acelerar a progressão
da doença periodontal.
c) Diminui a mobilidade dentária.
d) Não causa interferência na progressão da doença
periodontal.
e) Sob certas circunstâncias pode retardar a progressão
da doença periodontal.

37. Assinale a alternativa correta sobre oclusão:
a) O ajuste oclusal sempre deve ser empregado no 43. Qual é o agente químico mais eficaz para ser utilizado
na forma de bochechos com o objetivo de auxiliar o
tratamento de hábitos parafuncionais.
tratamento da doença periodontal?
b) O emprego de um dispositivo oclusal de acrílico
caracteriza uma terapia oclusal irreversível.
a) Cloreto de Cetilperidineo.
c) O ajuste oclusal é contra-indicado antes da realização
b) Clorexidina.
de um tratamento ortodôntico.
c) Amoxicilina.
d) O desgaste seletivo dos dentes é uma terapia oclusal
d) Piroxicam.
reversível.
e) Lauril Sulfato de Sódio.
e) A mordida aberta anterior não é um possível fator
predisponente de desordem temporomandibular.
44. A perda patológica de substância dentária por ação de
ácidos, sem o envolvimento bacteriano é denominada:
38. Assinale a alternativa INCORRETA sobre periodontia:
a) Retração.
a) A cirurgia periodontal tem o objetivo de preservar o
b) Lesão de abrasão.
periodonto, facilitando a remoção e o controle de
c) Lesão de erosão.
placa.
d) Lesão de atrição.
b) A cirurgia periodontal pode favorecer a terapia
e) Lesão de abfração.
restauradora adequada.
c) Um objetivo da cirurgia periodontal é o de reduzir o 45. A composição do ionômero de vidro se dá pela
acesso para a raspagem e alisamento radicular.
associação de:
d) A inserção conjuntiva é um dos componentes do
a) Ácido benzóico e fluoreto de sódio.
espaço biológico.
b) Cimento de silicato e policarboxilato de zinco.
e) O eptélio juncional é um dos componentes do espaço
c) Fosfato de zinco e fluoreto estanhoso.
biológico.
d) Ácido acético e triclosan.
e) Ácido poliacrílico e resina epóxica.
39.Assinale a alternativa correta sobre a placa bacteriana
em periodontia:
46.O ionômero de vidro NÃO adere:
a) Só pode ser encontrada nas superfícies duras
a) À dentina.
naturais da cavidade bucal.
b) Ao esmalte dentário.
b) O cálculo dentário é um depósito descalcificado que
c) Ao cemento dentário.
se forma sobre os dentes.
d) Ao ouro puro.
c) A película adquirida origina-se da saliva.
e) Ao aço inoxidável.
d) A placa bacteriana e a matéria alba podem ser
removidas com jatos de água.
47. Uma cavidade Classe VI em um primeiro molar inferior
e) O tártaro é um fator mais irritante aos tecidos
indica:
gengivais do que a placa bacteriana.
a) Uma cavidade preparada na ponta de cúspide.
b) Uma cavidade na face proximal.
40. Quais medicamentos podem estar associados à
c) Uma cavidade preparada na região de cicatrículas e
hiperplasia gengival generalizada?
fissuras.
a) AAS e Diclofenaco Sódico.
d) Uma cavidade na face vestibular próxima ao terço
b) Piroxicam e Dilantin Sódico.
gengival.
c) Diclofenaco Sódico e Nimesulida.
e) Uma cavidade na face lingual próxima ao terço
d) Dilantin Sódico e Ciclosporina.
gengival.
e) Ciclosporina e Acetaminofeno.
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48. A técnica do amálgama adesivo apresenta as seguintes
características EXCETO:
a) Propicia preparos mais conservadores.
b) Reduz a sensibilidade pós-operatória.
c) Promove tensões na dentina.
d) Elimina o uso de materiais de forramento.
e) Minimiza a microinfiltração.
49.O instrumento utilizado em dentística para melhorar a
adaptação do material restaurador às paredes da
cavidade de uma restauração de amálgama chama-se:
a) Esculpidor.
b) Pincéis descartáveis.
c) Porta-amálgama.
d) Condensador.
e) Brunidor.
50. O limite do pH crítico que corresponde ao nível de acidez
necessário para iniciar o processo de desmineralização
da superfície dentária é igual a:
a) 5,5
b) 2,5
c) 7,5
d) 4,5
e) 6,5
51. Faça a leitura das frases sobre o uso de fluoretos em
odontologia:
I. A fluorose dentária pode ocorrer somente após o
processo de erupção dos dentes.
II. O fluoreto ingerido na fase pré-natal pela gestante
não traz benefícios para dentição decídua e nem para
a dentição permanente da criança.
III. Após a aplicação tópica de fluoretos, observa-se
sobre a superfície do esmalte a formação de fluoreto
de cálcio.
IV. A ingestão de fluoretos na fase pré-natal pela
gestante promove significativa redução de cáries na
dentição permanente da criança.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.

52. Faça a leitura das frases sobre o uso de fluoretos em
odontologia:
I. A fluoretação da água de abastecimento público para
controle coletivo da doença cárie deve estar situada
entre 0,7 e 1,2 ppm.
II. A dose provavelmente tóxica em crianças (DPT) está
em torno de 5 mgF/Kg.
III. O consumo excessivo de flúor por adultos pode
ocasionar fluorose dentária.
IV. A dose provavelmente tóxica em crianças (DPT) está
em torno de 25 mgF/Kg.
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53. Quanto ao uso de fluoretos em odontologia a dose
certamente letal (DCL) em mgF/Kg de peso corporal
para adultos e crianças é de respectivamente:
a) 32 a 64 mgF/Kg e 15 mgF/Kg.
b) 65 a 95 mgF/Kg e 5 mgF/Kg.
c) 5 a 10 mgF/Kg e 2 mgF/Kg.
d) 15 a 25 mgF/Kg e 10 mgF/Kg.
e) 65 a 95 mgF/kg e 10 mgF/Kg.
54. Os espaços primatas encontrados na dentição decídua
estão localizados:
a) Distalmente aos caninos superiores e mesialmente
aos caninos inferiores.
b) Nos espaços proximais de todos os incisivos
inferiores.
c) Mesialmente aos caninos superiores e distalmente
aos caninos inferiores.
d) Nos espaços proximais de todos os incisivos
superiores.
e) Distalmente aos primeiros molares superiores e
inferiores.
55. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o uso de
selantes em odontopediatria:
a) O uso de selantes é indicado em crianças com
dificuldades motoras.
b) Está indicado o uso de selantes em dentes recémerupcionados que tenham cicatrícula e fissuras
profundas.
c) O selante à base de Bis-GMA tem menor adesividade
do que o cimento de ionômero de vidro utilizado como
material selador de superfície oclusal.
d) O emprego de selantes é indicado em regiões de
cicatrículas e fissuras com lesões brancas inativas.
e) O cimento de ionômero de vidro utilizado como
selante possui ação anticariogência pela progressiva
liberação de flúor.
56. Assinale a alternativa que contém um composto
halogenado utilizado em endodontia:
a) EDTA.
b) Lauril sulfato de sódio.
c) Brometo de cetiltrimetilamônio.
d) Hipoclorito de sódio com cloro ativo.
e) Digluconato de clorexidina.
57. Qual é a designação dada à ramificação do canal
principal que desemboca no pericemento no 1/3 apical
da raiz radicular?
a) Canal colateral.
b) Canal secundário.
c) Canal colateral.
d) Canal lateral.
e) Canal acessório.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Apenas as assertivas II e III estão corretas.
Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
Apenas as assertivas I e III estão corretas.
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58. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o Hidróxido de
Cálcio utilizado em endodontia:
a) A propriedade antimicrobiana não é oriunda de sua
dissociação iônica.
b) Quando colocado no canal radicular se dissocia em
íons hidroxila e íons cálcio.
c) Uma elevada concentração de íons cálcio pode ativar
a pirofosfatase.
d) Na presença de dióxido de carbono ele se transforma
em carbonato de cálcio.
e) É constituído por uma base forte com pH 12,6 pouco
solúvel em água e obtida por calcinação.
59. Assinale a alternativa que corresponde a uma lesão
benigna de tecido mole, nodular, globosa, pediculada,
verrucosa, filiforme ou papilífera, de coloração
esbranquiçada, superfície opaca e textura áspera. Com
tamanho entre 1 e 5 mm de diâmetro. Pode ocorrer em
qualquer área da mucosa bucal sendo mais prevalente
em áreas de intensa queratinização como a semimucosa
labial, no dorso da língua e no palato duro:
a) Papiloma.
b) Carcinoma epidermóide.
c) Neuroma.
d) Lipoma.
e) Hemangioma.
60. Assinale a alternativa que corresponde a um
crescimento tecidual por traumatismo mecânico de
forma nodular globosa que emerge da papila interdental,
com cerca de 0,5 cm de diâmetro, geralmente de cor
rosa-escuro a vermelho intenso, pouco consistentes à
palpação e que se tornam isquêmicas quando
comprimidas:
a) Paracoccidioidomicose.
b) Displasia fibrosa.
c) Granuloma gengival.
d) Candidíase.
e) Herpes.
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PROVA DISCURSIVA
A redação deverá ser respondida sob forma de dissertação
e com no mínimo 20 (vinte) linhas e no máximo 30 (trinta)
linhas, sob pena atribuída nota zero à mesma, caso não
atenda ao limite mínimo de linhas e, sendo desconsiderado
o que ultrapassar o limite máximo.
Tema para Redação
Um determinado paciente com idade de 43 anos procura
atendimento odontológico relatando que não consegue
escovar seus dentes do lado direito. Observa-se, no dente
36, um aumento de volume e sensibilidade na gengiva ao
toque da escova de dente. O paciente apresenta todos os
dentes desta região (do 34 ao 38). Todos os pré-molares e
molares apresentam restaurações oclusais bem adaptadas
e sem fraturas. Há uma tumefação localizada na margem
gengival do primeiro molar inferior do lado esquerdo. As
áreas gengivais adjacentes aos outros dentes estão com
aspecto normal. Não é observada a presença de fístula
gengival e o dente 36 é o único com mobilidade exagerada.
Durante a palpação da área edemaciada observou-se
drenagem através do periodonto. A exploração da gengiva
revelou uma bolsa periodontal de aspecto profundo e
localizada pela região vestibular do dente 36. O dente 36
não respondeu aos testes de vitalidade e tem discreta
sensibilidade à percussão. No exame radiográfico foi
identificada uma recidiva de cárie sob a restauração do 36
e uma lesão radiolúcida na região periapical deste mesmo
dente. Um cone rastreador de guta percha colocado na
bolsa periodontal no ato da realização da radiografia do
dente 36 apontou para a porção apical da raiz na imagem
radiográfica. Com base no relato de caso proposto
estabeleça: o provável diagnóstico da lesão, o tratamento
adequado, o prognóstico e o diagnóstico diferencial.
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