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PORTUGUÊS

Instruções: As questões de números 1 a 12 referem-se ao texto
que segue.

A tribo que mais cresce entre nós

A nova tribo dos micreiros* cresceu tanto que talvez já não

seja apenas mais uma tribo, mas uma nação, embora a

linguagem fechada e o fanatismo com que se dedicam ao seu

objeto de culto sejam quase de uma seita. São adoradores que

têm com o computador uma relação semelhante à do homem

primitivo com o totem e o fogo. Passam horas sentados, com o

olhar fixo num espaço luminoso de algumas polegadas,

trocando não só o dia pela noite, como o mundo pela realidade

virtual.

Sua linguagem lembra a dos funkeiros** em quantidade de

importações vocabulares  adulteradas, porém é mais ágil e rica,

talvez a mais rápida das tribos urbanas modernas. Dança quem

não souber o que é BBS, modem, interface, configuração,

acessar e assim por diante. Alguns termos são neologismos e,

outros, recriações semânticas de velhos significados, como

janela, sistema, ícone, maximizar.

No começo da informatização das redações de jornal,

houve um divertido mal-entendido quando uma jovem repórter

disse pela primeira vez: “Eu abortei!”. Ela acabava de rejeitar

não um filho, mas uma matéria. Hoje, ninguém mais associa

essa palavra ao ato pecaminoso. Aborta-se tão impune e

freqüentemente quanto se acessa.

Nada mais tem forma e sim “formatação”. Foi-se o tempo

em que “fazer um programa” era uma aventura amorosa. O

“vírus” que apavora os micreiros não é o HIV, mas uma

intromissão indevida no “sistema”, outra palavra cujo sentido

atual nada tem a ver com os significados anteriores. A geração

de 68 lutou para derrubar o sistema; hoje o sistema cai  a toda

hora.

Alguns velhos homens de letras olham com preconceito

essa tribo, como se ela fosse composta apenas de jovens, e

ainda por cima iletrados. É um engano, porque há entre os

micreiros respeitáveis senhoras e brilhantes intelectuais. Falar

mal do computador é tão inútil e reacionário quanto foi quebrar

máquinas no começo da primeira Revolução Industrial. Ele veio

para ficar, como se diz, e seu sucesso é avassalador. Basta ver

o entusiasmo das adesões.

(Zuenir Ventura, Crônicas de um fim de século)

 * micreiros = usuários de microcomputador.
** funkeiros = criadores ou entusiastas da música funk.

1. No primeiro parágrafo, as palavras tribo, nação e  seita
ocorrem ao autor para identificar os micreiros, respec-
tivamente, como

(A)) fenômeno emergente, em avançado estágio de ex-
pansão, caracterizado por certos procedimentos ri-
tualísticos.

(B) fenômeno emergente, de caráter nacionalista, com-
parável ao crescimento das seitas religiosas.

(C) agentes de uma revolução tecnológica, no apogeu
de sua expansão, capazes de dedicação integral à
sua causa.

(D) sinal dos novos tempos, num patamar nacionalista,
ainda caracterizado por elementos regressivos.

(E) sinal dos novos tempos, evidência da tecnologia na-
cional, ainda comprometido pelo hermetismo de sua
linguagem.

_________________________________________________________

2. Atente para as seguintes afirmações:

I. O vocabulário dos micreiros é formado, basica-
mente, por dois tipos de processos.

II. Alguns termos da linguagem utilizada pela informá-
tica podem provocar ambigüidade.

III. Palavras como formatação, vírus e sistema são
apresentadas como exemplos de estrangeirismos
da informática.

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

(A) II, somente.

(B) II e III, somente.

(C) I, II e III.

(D) I e III, somente.

(E)) I e II, somente.
_________________________________________________________

3. A analogia estabelecida pelo autor entre a importância do
computador e a da primeira Revolução Industrial deriva do
fato de que, em ambos os casos,

(A) o sucesso imediato da novidade levou os homens a
um entusiasmo quase irracional, sem limites.

(B) os velhos letrados, como sempre, encararam com
desconfiança o surgimento de uma nova linguagem.

(C) houve reações motivadas pelo temor inerente aos
períodos de crise econômica.

(D)) as reações mostraram-se inúteis, diante da inexora-
bilidade de um novo estágio tecnológico.

(E) argumentos ponderáveis, de natureza política, evi-
denciaram o caráter antidemocrático da novidade.
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4. O elemento sublinhado na frase

(A) (...) com o olhar fixo num espaço luminoso de
algumas polegadas refere-se ao instante em que o
usuário de um micro age como um funkeiro.

(B) No começo da informatização das redações de
jornal evidencia uma das formas de preconceito com
que se reagiu à nova linguagem.

(C) Foi-se o tempo em que “fazer um programa” era
uma aventura amorosa revela o novo sentido
atribuído a uma antiga expressão.

(D) Hoje, ninguém mais associa essa palavra ao ato pe-
caminoso refere-se à necessidade de rejeitar um
texto.

(E)) Aborta-se tão impune e freqüentemente quanto se
acessa ajuda a esclarecer o novo campo semântico
a que pertence aborta-se.

_________________________________________________________

5. A geração de 68 lutou para derrubar o sistema; hoje o
sistema cai a toda hora.

Na frase acima, a repetição da palavra sistema explora o
mesmo recurso expressivo alcançado pela repetição de
palavra que ocorre na frase:

(A) É um sujeito arrogante, ninguém consegue mais
suportar a vaidade daquele sujeito.

(B) A roupa informal, o comportamento informal, tudo
nela revela sua espontaneidade, sua descontração.

(C)) Valeu-se de uma operação de crédito para tentar
restabelecer o crédito com que o distinguiam os
amigos mais próximos.

(D) Ao propor novos tributos, a comissão não avaliou o
quanto os tributos antigos já exauriam os recursos
dos contribuintes mais pobres.

(E) A fragilização do mercado de ações acabou por
redundar na fragilização de um grande número de
empresas nacionais.

_________________________________________________________

6. Levando-se em conta as normas de concordância verbal e
nominal, a única frase inteiramente correta é:

(A) Se se acrescentar à tribo dos micreiros as tribos dos
celuleiros, dos devedeiros etc., haverá de se incor-
porar à língua portuguesa muitos outros neologismos.

(B) Como se não bastassem as dificuldades que muita
gente vêm demonstrando no uso do vocabulário
tradicional, eis que novas aquisições se fazem
necessárias a cada momento, proveniente da
tecnologia.

(C) A velocidade com que surgem palavras relacionadas
aos novos campos tecnológicos fazem com que
muitos desanimem, confessando-se inábeis para
sua utilização.

(D)) Estão entre as características do texto a citação de
alguns neologismos e o divertido registro de algu-
mas situações em que ocorreu ambivalência de
sentido, testemunhadas pelo autor.

(E) É costume que se dissemine, sobretudo entre os
mais velhos, alguns preconceitos contra o universo
dos mais jovens, contra o vocabulário que entre
estes se propagam com mais facilidade.

7. Não é possível alterar a voz da forma verbal da frase:

(A) A quantidade dos micreiros já constitui, de fato, uma
nação, mais do que uma simples tribo.

(B)) No começo da informatização das redações de
jornal, houve um divertido mal-entendido.

(C) Alguns velhos homens de letras olham com pre-
conceito essa tribo.

(D) A jovem repórter citada no texto tinha abortado uma
matéria, e não um filho.

(E) Recriações semânticas são feitas a partir de termos
ou expressões já antigos.

_________________________________________________________

8. Está correto o emprego de ambos os elementos subli-
nhados na frase:

(A)) “Formatação” é uma palavra à qual se costuma recor-
rer quando se trata de um procedimento cujo sentido
só é possível compreender no campo da informática.

(B) A expansão da tribo de micreiros, a que o autor dá
notícia, é um fato de que se pode comprovar a cada
dia.

(C) A nova acepção da palavra “vírus”, a cujo sentido
sempre teve algo de ameaçador, representa uma no-
va ameaça com aqueles que se valem da informática.

(D) O autor aproxima a linguagem dos micreiros
com aquela dos funkeiros, uma vez que de ambas
costuma-se reconhecer uma grande quantidade de
importações vocabulares.

(E) A linguagem do computador, a cujo acesso não é na-
da simples para muita gente, costuma mostrar-se mui-
to rápida para aqueles que nela passam a ter intimidade.

_________________________________________________________

9. A frase cuja redação está inteiramente clara e correta é:

(A) A jovem repórter causou alguma incompreensão tão
logo ao referir-se a um termo que a todos pareceu
ter um sentido além do que ele pretendia.

(B)) O autor não hesita em concluir que, diante das
entusiasmadas adesões à utilização da informática e
da linguagem que lhe corresponde, o computador já
faz parte do nosso cotidiano.

(C) Os programadores de computador, que costumam
serem mais jovens, provavelmente não lhes fica
claro aquilo que já significou a expressão fazer um
programa, desde que o sentido fosse outro.

(D) O autor sublinha com razão que é comum que os
mais velhos reajam com desassosego, porque,
diante do que é mais novo, surge-lhes quase sempre
como se fosse uma ameaça.

(E) Quando ele diz que dança quem não souber o que é
BBS, o verbo que o autor lança mão aqui é um
termo de gíria, ao qual é mais costumeiro na
linguagem dos jovens.
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10. Estão corretos o emprego e a grafia de todas as palavras
da frase:

(A) É costume discriminar-se os jovens, e a razão maior
está em serem jovens, e não em alguns de seus
hábitos que fossem em si mesmos pernisciosos.

(B) A encorporação de um novo léxico é uma das
conseqüências de todo amplo avanço tecnológico, já
que este indus à criação ou recriação de palavras
para nomear novos referentes.

(C)) Um pequeno glossário, capaz de elucidar a nova
terminologia da informática, contribui muito para
afastar os percalços do caminho dos usuários ini-
ciantes, aturdidos com tanta novidade.

(D) Os maus-entendidos são fatais quando ainda não se
tem destreza numa nova linguagem, quando ainda
não se está familiarizado com um novo vocabulario.

(E) Muita gente letrada e idosa aderiu ao uso do compu-
tador, considerando-o não um sinal do apocalípse,
mas uma ferramenta revolucionária na execução de
tarefas, um instrumento útil para qualquer pesquiza-
dor.

_________________________________________________________

11. Alguns velhos homens de letras olham com preconceito
essa tribo, como se ela fosse composta apenas de jovens,
e ainda por cima iletrados.

Pode-se substituir o segmento sublinhado, sem prejuízo
para o sentido da frase acima, pela expressão

(A) sobretudo os iletrados.

(B) e ainda assim iletrados.

(C) sem falar nos iletrados.

(D) inclusive os iletrados.

(E)) além de tudo iletrados.
_________________________________________________________

12. Está correta a flexão de todas as formas verbais da frase:

(A) Quem se deter por muito tempo diante de um
monitor, envolver-se-á de tal modo com o mundo
virtual que o sobreporá ao mundo real.

(B) Os jovens se entreteram tanto com o computador
que nem se deram conta das horas que já haviam
transcorrido.

(C) Dizendo que não quer que ninguém se imisque em
sua vida, o jovem tranca-se no quarto, para acessar
a Internet e se pôr a navegar.

(D)) Sobreveio-lhe uma forte irritação, mas conteve-se e
abriu a porta com calma, pedindo ao jovem que
cessasse a navegação.

(E) Os prejuízos que advirem do uso abusivo do com-
putador não serão compensados pelas eventuais
vantagens de que o usuário se beneficiou.

Instruções: As questões de números 13 a 20 referem-se ao
texto que segue.

Carta aberta à assembléia geral das Nações Unidas*

Os representantes de 55 governos, reunidos na segunda

Assembléia Geral das Nações Unidas, terão sem dúvida

consciência do fato de que, durante os dois últimos anos –

desde a vitória sobre as potências do Eixo – não se fez nenhum

progresso sensível rumo à prevenção da guerra, nem rumo ao

entendimento em campos específicos, como o controle da

energia atômica e a cooperação econômica na reconstrução de

áreas devastadas pela guerra.

A ONU não pode ser responsabilizada por esses

malogros. Nenhuma organização internacional pode ser mais

forte do que os poderes constitucionais que lhe são conferidos,

ou do que os membros que a compõem desejam que seja. Na

verdade, as Nações Unidas são uma instituição extremamente

importante e útil, contanto que os povos e governos do mundo

se dêem conta de que a ONU nada mais é que um sistema de

transição para a meta final, que é o estabelecimento de um

poder supranacional, investido de poderes legislativos e

executivos suficientes para manter a paz. O impasse atual

reside na inexistência de uma autoridade supranacional

suficiente e confiável. Assim, os líderes responsáveis de todos

os governos são obrigados a agir na presunção de uma guerra

eventual. Cada passo motivado por essa presunção contribui

para aumentar o medo e a desconfiança gerais, apressando a

catástrofe final. Por maiores que sejam os armamentos

nacionais, eles não geram a segurança militar para nenhum

país, nem garantem a manutenção da paz.

* Trecho de carta escrita em 1947

(Albert Einstein, Escritos da maturidade.)

13. Nessa carta aberta, Einstein demonstra acreditar que a
ONU

(A) falha quando, já tendo alcançado os meios e a
legitimidade necessários para exercer suas funções,
reluta em fazê-lo.

(B)) só atingirá seus objetivos quando superar o impasse
representado pela ausência de um eficaz e bem
constituído poder supranacional.

(C) deve agir na presunção de que é iminente uma no-
va guerra mundial, sem o que tenderá a se fragilizar
cada vez mais como organização.

(D) deve ser encarada como uma organização perma-
nentemente voltada para disciplinar a corrida arma-
mentista e orientar as potências emergentes.

(E) só terá sucesso quando efetivamente exercer sua
autoridade sobre os poderes legislativos e execu-
tivos dos países que a constituem.
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14. Atente para as seguintes afirmações:

I. Einstein lembra aos representantes de governos
que, finda a 2a Guerra já há dois anos, ainda não se
verificou avanço significativo seja na prevenção de
novos conflitos, seja em importantes iniciativas es-
pecíficas.

II. A constituição jurídica da ONU, para Einstein, deve
ser um objetivo final, a ser alcançado a longo prazo,
uma vez superados os entraves burocráticos que
impedem o bom funcionamento daquela Organi-
zação.

III. Einstein não crê que uma autoridade supranacional
possa se impor, pois não vê como as nações
abdicariam dos poderes constitucionais que lhes
são próprios.

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

(A)) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

_________________________________________________________

15. Ao negritar em sua carta a expressão contanto que, no
contexto do segundo parágrafo, o autor deseja evidenciar
que está

(A) presumindo uma plena impossibilidade.
(B) admitindo uma causa eficiente.
(C) formulando uma certa improbabilidade.
(D)) estabelecendo um necessário pressuposto.
(E) manifestando uma dúvida circunstancial.

_________________________________________________________

16. Por maiores que sejam os armamentos nacionais, eles
não geram  a segurança militar para nenhum país, nem
garantem a manutenção da paz.

Alterando-se os tempos das formas verbais sublinhadas,
mantém-se uma adequada articulação temporal na
seguinte seqüência:

(A)) fossem - gerariam - garantiriam
(B) venham a ser - geram - garantiriam
(C) tenham sido - gerarão - garantissem
(D) fossem - geraram - garantiriam
(E) venham a ser - tinham gerado - garantido

_________________________________________________________

17. O verbo indicado entre parênteses será obrigatoriamente
flexionado numa forma do plural para integrar, de modo
correto, a frase:

(A) (caber)  ......  aos representantes da Assembléia Ge-
ral da ONU ponderar as palavras de Einstein.

(B) Desde que  ......  (impor) às potências do Eixo uma
dura derrota, o outro lado buscou unificar seus
interesses por meio da ONU.

(C) Não se  ......  (dever) imputar a nenhum dos países,
individualmente, a responsabilidade pelos malogros
da ONU.

(D) Einstein acredita que se  ......  (reservar) aos países
da ONU a missão de viabilizar o estabelecimento de
um poder supranacional.

(E)) Uma vez que  ......  (presumir) a proximidade de no-
vos conflitos, os líderes dos governos acabam
entrando numa corrida armamentista.

18. A expressão com que preenche corretamente a lacuna da
seguinte frase:

(A) O impasse  ......  Einstein se refere no texto está na
inexistência de um poder supranacional.

(B) Os poderes  ......  foram conferidos aos países da
ONU revelam-se insuficientes para a criação de um
poder supranacional.

(C)) Os temas  ......  Einstein se confrontou em seu livro
indicam suas altas preocupações de natureza ética e
política.

(D) O espanto  ......  muitos leitores desse livro são as-
saltados deve-se ao fato de acreditarem que
Einstein só cuidava de temas relativos à Física.

(E) A questão  ......  preocupou o autor da carta prova
seu interesse em contribuir para a reconstrução do
mundo no pós-guerra.

_________________________________________________________

19. As guerras são sempre atrozes, cabe evitar as guerras a
qualquer custo, pois uma vez que alguém desencadeia as
guerras, não há como deter as guerras.

Evitam-se as viciosas repetições da frase acima subs-
tituindo-se os elementos sublinhados, respectivamente,
por:

(A) evitá-las - lhes desencadeia - deter-lhes

(B)) evitá-las - as desencadeia - as deter

(C) evitar-lhes - as desencadeia - deter a elas

(D) as evitar - desencadeia-as - lhes deter

(E) evitar a elas - a elas desencadeia - detê-las
_________________________________________________________

20. Considere as seguintes afirmações:

I. Einstein escreveu uma série de artigos políticos na
década de 40.

II. Esses artigos políticos foram reunidos num livro.

III. Esse livro evidencia a responsabilidade social do
autor.

O período em que as afirmações acima estão clara e
corretamente articuladas é:

(A) Os artigos políticos com que Einstein reuniu num
livro torna evidente a grande responsabilidade social
deste, na década de 40.

(B) A responsabilidade social de Einstein, que escreveu
uma série de artigos políticos na década de 40,
evidencia-se no livro em cujo reuniu os mesmos.

(C)) A responsabilidade social de Einstein evidencia-se
no livro em que reuniu uma série de artigos políticos,
escritos na década de 40.

(D) Como escreveu, na década de 40, uma série de
artigos políticos, Einstein reuniu-os num livro, em
cuja responsabilidade social se evidencia.

(E) Esse livro, que Einstein escreveu na década de 40,
torna evidente sua responsabilidade social, com-
posto pela reunião de uma série de artigos políticos.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A investidura em empregos públicos, sujeitos à legislação
trabalhista, na administração indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios

(A)) depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou provas e títulos, conforme a natureza e
a complexidade do cargo ou função, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para
cargo em comissão.

(B) independe de aprovação prévia em concurso público
de qualquer natureza, por se tratar de emprego sob
contrato trabalhista.

(C) depende de aprovação prévia em concurso somente
de títulos, na forma estabelecida em decreto.

(D) depende de aprovação prévia em processo seletivo
interno.

(E) depende sempre de aprovação prévia em concurso
público de provas ou provas ou títulos, conforme a
natureza do cargo ou função, na forma estabelecida
em lei federal.

_________________________________________________________

22. Segundo expressa determinação constitucional, os servi-
dores ocupantes de cargos públicos, submetidos a regime
estatuário, gozam de certos direitos previstos para os
trabalhadores urbanos e rurais e, dentre eles, dos
seguintes:

(A) salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unifi-
cado, seguro-desemprego, repouso semanal remu-
nerado, preferencialmente aos domingos, e proteção
do mercado de trabalho da mulher, mediante incen-
tivos específicos, nos termos da lei.

(B) salário mínimo fixado em lei nacional, remuneração
do serviço extraordinário superior, no mínimo, em
cinqüenta por cento à do normal, seguro-desem-
prego, seguro contra acidentes de trabalho, a cargo
do empregador, e salário-família pago em razão do
dependente do trabalhador de baixa renda nos
termos da lei.

(C) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo
menos, um terço a mais do que o salário normal,
proibição de distinção entre trabalho manual, técnico
e intelectual ou entre os profissionais respectivos e
salário mínimo, fixado em lei de âmbito regional.

(D) proteção do salário na forma da lei, constituindo
crime sua retenção dolosa, aviso prévio proporcional
ao tempo de serviço público e proibição de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de qua-
torze anos.

(E)) salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unifi-
cado, repouso semanal remunerado, preferencial-
mente aos domingos, proteção do mercado de
trabalho da mulher, mediante incentivos específicos,
nos termos da lei, e proibição de diferença de
salários, de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado
civil.

23. No âmbito da jurisdição estadual, o órgão máximo do
Poder Judiciário Estadual é o

(A) Tribunal Superior Eleitoral.

(B) Tribunal Regional do Trabalho.

(C)) Tribunal de Justiça do Estado.

(D) Tribunal Regional Federal.

(E) Supremo Tribunal Federal.
_________________________________________________________

24. A Justiça do Trabalho tem competência para conciliar e
julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalha-
dores e empregadores da administração pública direta e
indireta dos Estados. Essa competência

(A) deve ser fixada por lei complementar estadual.

(B)) é estabelecida expressamente pela Constituição
brasileira.

(C) pode ser estabelecida pelos Tribunais Regionais do
Trabalho.

(D) é fixada pelo Regimento Interno do Tribunal Superior
do Trabalho.

(E) é estabelecida nas Constituições dos Estados.
_________________________________________________________

Atenção: Para responder às questões de números 25 a 27,
considere o Regime da Lei no 8.112/90.

25. Foi aberto concurso público, com prazo de validade de 2
anos, improrrogável, para o preenchimento de 30 cargos
públicos vagos. Nesse concurso, apresentaram-se 100
candidatos, tendo sido 50 reprovados. Assim, os 30
primeiros aprovados foram chamados para preencher as
vagas e o fizeram. Caso, passado 1 ano da realização do
concurso, a Administração pretenda preencher outros 30
cargos que tenham se tornado vagos,

(A) poderá chamar outros 30 candidatos desse mesmo
concurso.

(B) deverá aguardar por mais 1 ano o encerramento do
prazo de validade desse concurso e realizar novo
concurso.

(C) deverá chamar outros 30 candidatos desse mesmo
concurso.

(D) deverá realizar mais um concurso, para o preen-
chimento das 30 novas vagas, independentemente
de aguardar mais 1 ano.

(E)) deverá chamar os aprovados nesse concurso,
sabendo-se, de todo modo, que terá de convocar
novo concurso para preencher vagas remanes-
centes, independentemente de aguardar mais 1 ano.
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26. Como regra geral, o servidor público, que pretenda ocupar
cargo de provimento efetivo, após empossado, deve entrar
em exercício no prazo de

(A)) 15 dias; não o fazendo, está sujeito a exoneração.

(B) 15 dias; não o fazendo, está sujeito a suspensão.

(C) 30 dias; não o fazendo, está sujeito a demissão.

(D) 30 dias; não o fazendo, está sujeito a exoneração.

(E) 45 dias; não o fazendo, está sujeito a demissão.
_________________________________________________________

27. Dois servidores públicos praticaram atos que vieram a ser
apurados como possíveis ilícitos ao mesmo tempo
criminais e administrativos. Nos processos criminais, um
servidor foi absolvido por negativa da existência do fato;
outro, por negativa de autoria. Nessa situação,

(A) o primeiro servidor terá de ser absolvido no processo
administrativo, mas o segundo ainda assim poderá
ser condenado.

(B) os dois ainda assim poderão ser condenados no pro-
cesso administrativo.

(C)) os dois terão de ser absolvidos no processo adminis-
trativo.

(D) o segundo servidor terá de ser absolvido no pro-
cesso administrativo, mas o primeiro ainda assim
poderá ser condenado.

(E) nem deve haver processo administrativo, sendo a
questão do ilícito administrativo resolvida pelo
mesmo juiz que julgar o processo criminal.

_________________________________________________________

Atenção: As questões de números 28 a 30 referem-se ao
Regimento Interno do TRT 3a Região.

28. A sede e a jurisdição das Varas do Trabalho são fixadas por:

(A) regimento interno do Tribunal.
(B) lei estadual.
(C) lei municipal.
(D)) lei federal.
(E) provimento da Corregedoria do Tribunal.

_________________________________________________________

29. Os atos praticados pelo Presidente do Tribunal ad referen-
dum do Órgão Especial, que não forem referendados no
prazo de 60 dias,

(A) considerar-se-ão convalidados.
(B)) perderão sua validade e eficácia.
(C) serão renovados por igual prazo.
(D) terão eficácia contida.
(E) poderão ser confirmados pelo Vice-Presidente.

_________________________________________________________

30. As funções de inspeção e correição permanentes, com
relação aos Juízos de primeira instância e serviços
judiciários, são de competência da

(A) Secretaria do Tribunal Pleno.
(B) Presidência.
(C) Vice-presidência.
(D) Seção Especializada.
(E)) Corregedoria.

31. Levando-se em consideração as características
anatômicas do incisivo permanente lateral superior, na
execução de um tratamento endodôntico deve-se
considerar

(A) o alargamento acentuado da câmara pulpar no
sentido mesiodistal.

(B)) a tendência para curvatura distal do terço apical da
raiz.

(C) o diâmetro mesiodistal do canal maior que o
diâmetro vestibulolingual.

(D) a tendência para curvatura mesial do terço apical da
raiz.

(E) a tendência para curvatura mesiovestibular do terço
apical da raiz.

_________________________________________________________

32. O dente permanente cuja raiz apresenta o ápice localizado
próximo ao soalho do seio maxilar é o

(A)) segundo pré-molar superior.

(B) canino superior.

(C) primeiro molar superior.

(D) segundo molar superior.

(E) terceiro molar superior.
_________________________________________________________

33. Durante o preparo intracoronário,

(A) o acesso à câmara pulpar é iniciado na face lingual
dos pré-molares.

(B) o acesso à câmara pulpar é iniciado na oclusal dos
caninos.

(C)) a penetração na câmara pulpar deve ser realizada
em direção ao canal distal dos molares inferiores.

(D) a penetração na câmara pulpar deve ser realizada
em direção ao canal distal dos molares superiores.

(E) a penetração na câmara pulpar deve ser realizada
em direção ao canal lingual dos molares inferiores.

_________________________________________________________

34. Para uma adequada preparação da câmara pulpar, é
indicado

(A) pressionar a broca contra o soalho da câmara,
visando a obliterar os canais.

(B) não estender o preparo para os divertículos,
evitando atingir os cornos pulpares.

(C) modificar a configuração do soalho da câmara,
facilitando o acesso aos canais.

(D)) remover os restos do teto da câmara pulpar,
retirando os detritos e sangue.

(E) pressionar o conteúdo da câmara pulpar, facilitando
sua remoção.
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35. No quadro abaixo, a alteração inflamatória da polpa e a
correspondente característica histopatológica está expres-
sa em:

Alteração da
polpa Característica histopatológica

(A) Hiperemia
pulpar

Abundante infiltração de exudato
hemorrágico, edema e infiltração
moderada de neutrófilos.

(B) Pulpite aguda
serosa

Presença de vasos sanguíneos
dilatados, repletos de hemácias,
com discreto edema.

(C) Pulpite crônica
ulcerativa

Infiltração de linfócitos e plasmó-
citos e proliferação de fibroblastos.

(D) Pulpite crônica
hiperplásica

Infiltração de lifócitos e plasmó-
citos, capilares dilatados e fibras
colágenas reunidas em feixes.

(E)) Pulpite aguda
purulenta

Predominância de polimorfonu-
cleares no exudato e microabsces-
sos com pus proveniente da
desintegração dos leucócitos.

_________________________________________________________

Instruções: Para responder às questões de números 36 e 37,
considere o enunciado a seguir:

Paciente, 22 anos de idade, sexo masculino, refere
sensibilidade dolorosa após a restauração do dente 16 com
resina composta e sensação de “dente crescido”. Clinicamente,
não há evidências de infiltração marginal.

36. Esta sensibilidade pós-operatória tem como causa provável a

(A) ausência de contato proximal.

(B)) contração de polimerização.

(C) troca térmica com o material restaurador.

(D) ausência de contato deflectivo.

(E) expansão de polimerização.
_________________________________________________________

37. Com o objetivo de reduzir a sensibilidade pós-operatória,
alguns procedimentos devem ser efetuados durante o
tratamento restaurador, dentre eles,

(A) polimerização da resina em etapa única.

(B) aplicar o material restaurador com espátula metálica.

(C) não utilizar a técnica incremental.

(D)) polimerizar o material restaurador em camadas.

(E) selecionar o material restaurador segundo as ca-
racterísticas de dureza.

_________________________________________________________

38. Durante o processo inflamatório, os caminhos pelos quais
as bactérias podem infectar a polpa são:

I. rota hematógena.

II. microinfiltração ao redor da restauração.

III. rachaduras na dentina.

IV. invasão direta como seqüela do processo carioso.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A)) I, II e IV.
(B) I, II e III.
(C) I, III e IV.
(D) II, III e IV.
(E) III e IV.

39. A resposta pulpar durante o processo inflamatório inclui os
seguintes mecanismos:

I. presença de anticorpos.

II. afluxo de leucócitos polimorfonucleares.

III. nível elevado de imunoglobulinas G e A.

IV. infiltrado celular misto, com linfócitos T auxiliares,
linfócitos B e plasmócitos.

A seqüência em que estes mecanismos ocorrem é

(A) I, II, IV e III.
(B) I, II, III e IV.
(C) II, III, I e IV.
(D)) II, IV, III e I.
(E) IV, III, II e I.

_________________________________________________________

40. No quadro abaixo, a alteração inflamatória da polpa e
correspondente característica clínica é:

Alteração da
polpa Característica clínica

(A) Hiperemia pulpar Exposição pulpar ulcerada, em
que a dor não é fator proeminente.

(B) Pulpite aguda se-
rosa

Fenômeno vascular, que pode
involuir após a remoção da causa.

(C) Pulpite aguda pu-
rulenta

Estágio inicial da pulpite, com dor
aguda e intermitente.

(D) Pulpite crônica ul-
cerativa

Inflamação exsudativa caracteri-
zada pela formação de áreas de
abscesso na polpa dental.

(E)) Pulpite crônica hi-
perplásica

Intensa proliferação de tecido
cronicamente inflamado em polpa
exposta dotada de alta resistência.

_________________________________________________________

41. As alterações regressivas da polpa dental ocorrem
geralmente com o avanço da idade ou como resultado de
lesões nos tecidos dentários. NÃO constitui uma alteração
regressiva da polpa a

(A) calcificação pulpar.

(B) reabsorção externa.

(C)) pulpite crônica.

(D) esclerose dentinária.

(E) fibrose da polpa dental.
_________________________________________________________

42. No quadro clínico de pericementite apical aguda,

(A) há completa ausência de mobilidade do dente afetado.

(B) a dor não é agravada pela pressão e oclusão dos
dentes.

(C) o paciente não consegue informar a localização
precisa do problema.

(D) a dor tem um padrão intermitente e pulsátil.

(E)) o paciente relata sensação de “dente crescido”.
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43. Paciente do sexo masculino, 32 anos, tem uma lesão
detectada em exame radiográfico de rotina e relata não ter
realizado tratamento endodôntico no dente 44. Ao exame
clínico, o dente não responde aos testes de sensibilidade.
A radiografia periapical deste dente confirma a ausência
de tratamento endodôntico e mostra imagem radiolúcida
circunscrita no ápice, sugestiva de granuloma. A etiologia
desta lesão está relacionada à

(A)) decomposição ou necrose da polpa dental, atuando
com baixa intensidade sobre os tecidos periapicais.

(B) decomposição ou necrose da polpa dental, atuando
com alta intensidade sobre os tecidos periapicais.

(C) necrose da polpa dental, atuando lenta e
concomitantemente com os tecidos periapicais.

(D) necrose parcial da polpa dental, atuando rápida e
intensamente sobre os tecidos periapicais.

(E) presença de canal secundário em decomposição
atuando com alta intensidade sobre os tecidos
periapicais.

_________________________________________________________

Instruções: Para responder às  questões de números 44 a 48
considere o enunciado a seguir:

Paciente com 18 anos de idade, sexo masculino, refere
dor espontânea, contínua e localizada na região do dente 22. O
exame clínico mostra resposta positiva ao teste de percussão
vertical e negativa aos testes térmicos. O exame radiográfico
mostra alargamento do espaço periapical. Diante do provável
diagnóstico de pulpite irreversível, decidiu-se pela realização de
pulpectomia.

44. Durante o procedimento clínico de preparo dos canais
radiculares, algumas dificuldades técnicas precisam ser
superadas, tais como:

I. acesso difícil.

II. localização dos canais.

III. sobre-obturação.

IV. sobre-instrumentação.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.
(B) I e III.
(C) I e IV.
(D) II e III.
(E)) II e IV.

_________________________________________________________

45. A irrigação dos canais deve ser realizada com

(A)) hipoclorito de sódio, uma vez que o dente apresenta
rizogênese completa.

(B) solução salina, uma vez que o dente apresenta
rizogênese completa.

(C) hipoclorito de sódio, uma vez que o dente apresenta
rizogênese incompleta.

(D) soro fisiológico, uma vez que o dente apresenta
apicificação completa.

(E) solução de hidróxido de cálcio, uma vez que o dente
apresenta apicificação completa.

46. Para a realização dos procedimentos clínicos, inclui-se
dentre os cuidados de biossegurança:

(A) durante o atendimento ao paciente, manter semi-
aberta a caixa contendo os instrumentos.

(B) armazenar os instrumentos esterilizados por um
período não inferior a 10 dias.

(C)) esterilizar instrumental em estufa ou autoclave.

(D) utilizar bandeja estéril e transferir instrumentos
esterilizados utilizando luvas de procedimento.

(E) realizar a desinfecção de limas em solução de
glutaraldeído a 2%.

_________________________________________________________

47. Deve-se levar em consideração a capacidade de
preenchimento, o controle microbiano e a compatibilidade
biológica durante a obturação dos canais radiculares, uma
vez que este procedimento NÃO

(A) favorece a formação de osteocemento.

(B)) induz à permeabilização do sistema de túbulos
dentinários.

(C) oferece uma oportunidade de reparação tecidual na
região periapical.

(D) permite a reestruturação do ligamento periodontal.

(E) estimula a reintegração da lâmina dura.
_________________________________________________________

48. Para a obturação do sistema de canais radiculares, o
material de escolha deve apresentar como característica

(A) radiolucidez.
(B) retração após a inserção.
(C) permeabilidade à umidade.
(D)) propriedades bacteriostáticas.
(E) média toxicidade.

_________________________________________________________

49. Com relação à utilização do hidróxido de cálcio como
medicação intracanal, considere as seguintes afirmativas:

I. A ação do pH do hidróxido de cálcio se processa
nos sítios enzimáticos essenciais do microrga-
nismo, causando efeitos biológicos lesivos sobre a
célula bacteriana.

II. O efeito do baixo pH (5,9) do hidróxido de cálcio
altera a integridade da membrana citoplasmática
por meio da destruição de fosfolipídeos.

III. O efeito residual na neutralização do lipopolis-
sacarídeo bacteriano favorece o processo de
reparação tecidual.

IV. A elevada concentração de íons cálcio estimula
uma elevação da permeabilidade vascular no tecido
de granulação de dentes despolpados, conduzindo
ao efeito antiinflamatório.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.
(B)) I e III.
(C) I e IV.
(D) II e III.
(E) II e IV.
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50. A flora bacteriana do canal infectado NÃO é regulada por
meio de

(A) competição por nutrientes e espaço.

(B) simbiose.

(C)) produção de bactericinas por lactobacilos.

(D) produção de metabólitos tóxicos.

(E) degradação proteolítica de imunoglobulinas.
_________________________________________________________

51. A pericementite periapical tem sua etiologia relacionada a
fatores

(A) traumáticos, como a separação mediata de dentes.

(B)) traumáticos, como o bruxismo.

(C) químicos, como a presença de microrganismos ou
de seus produtos tóxicos.

(D) infecciosos, como instrumentação além do limite
cemento-dentinário apical.

(E) infecciosos, como a presença de produtos tóxicos
provenientes da necrobiose causada por materiais
agressivos à polpa.

_________________________________________________________

52. A correta correspondência entre a alteração do periápice e
o respectivo quadro clínico está expressa em:

Alteração do
periápice

Quadro clínico

(A))
Abscesso apical

agudo

Dor acentuada devido à formação

de pus, associado com tumefação,

elevação e mobilidade do dente do

alvéolo.

(B)
Pericementite

apical

Assintomático, com crescimento

lento, o dente é despolpado, com

cárie profunda ou restauração.

(C)
Abscesso apical

crônico

Não há quadro clínico indicativo,

detectado em exame radiográfico

de rotina.

(D) Cisto apical

Área de supuração circunscrita,

geralmente assintomática, asso-

ciada à fistula intra-oral.

(E) Hipercementose

Dor contínua e pulsátil, mobilidade

do dente, sensação de “dente

crescido”, agravamento da dor à

percussão.

53. Algumas condições inflamatórias agudas de origem
endodôntica requerem intervenção de urgência. A correta
correspondência entre a condição diagnosticada e o
tratamento indicado está expressa em:

Diagnóstico Tratamento

(A)
Pericementite
apical aguda de
origem química

Alívio oclusal, medicação analgé-
sica.

(B) Pulpite irreversível
sintomática

Repouso articular, imobilização
temporária.

(C) Pulpite reversível Remoção da medicação intra-
canal, medicação analgésica.

(D)
Pericementite api-
cal aguda de ori-
gem traumática

Desobstrução do canal radicular.

(E)) Abscesso apical
agudo

Drenagem oportuna, adminis-
tração de antibiótico e analgésico.

_________________________________________________________

54. São fatores de insucesso em procedimentos endodônticos
e suas respectivas conseqüências:

I. o preparo inadequado da cavidade intracoronária,
resultando em perfuração do soalho da câmara
pulpar.

II. a perfuração da raiz, resultando em espessamento
da membrana periodontal.

III. a obturação incompleta dos canais, produzindo dor
pós-operatória e pericementite apical crônica.

IV. a instrumentação inadequada dos canais, produ-
zindo dor pós-operatória e pericementite apical aguda.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.
(B) I e III.
(C)) I e IV.
(D) II e III.
(E) II e IV.

_________________________________________________________

55. Diante do insucesso clínico e radiográfico, indica-se, no
retratamento endodôntico,

(A)) alargamento do canal.
(B) substituição parcial do material obturador

anteriormente existente.
(C) remoção parcial do material obturador anteriormente

existente.
(D) manutenção da abertura coronária.
(E) apicectomia para remoção de restos residuais.

_________________________________________________________

56. O clareamento de dentes desvitalizados tem indicação em
casos de:

I. ampla destruição coronária.

II. canal radicular hermeticamente obturado.

III. coroa relativamente intacta.

IV. presença de dentina amolecida.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) I e IV.
(D)) II e III.
(E) II e IV.
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57. Paciente com 18 anos de idade, sexo feminino, apresenta
fratura coronorradicular do dente 11, com exposição
pulpar e intenso sangramento. O procedimento clínico
indicado é

(A) pulpomia e esplintagem com fio ortodôntico.

(B)) pulpectomia e imobilização do fragmento com resina
composta.

(C) curetagem pulpar e imobilização do fragmento com
resina composta.

(D) capeamento direto e colagem do fragmento com
resina acrílica.

(E) capeamento indireto e esplintagem com fio
ortodôntico.

_________________________________________________________

58. Diante de um quadro clínico de pulpite, com objetivo de
atenuar a dor do paciente, indica-se a prescrição de

(A) triancinolona.
(B) betametasona.
(C) dexametasona.
(D)) diclofenaco sódico.
(E) prometazina.

_________________________________________________________

59. Na profilaxia da endocardite infecciosa, em um paciente
cardiopata de risco, alérgico à penicilina, indica-se

(A) ampicilina.
(B) oxacilina.
(C) dicloxacilina.
(D) amoxicilina.
(E)) clindamicina.

_________________________________________________________

60. Considere as afirmativas a seguir sobre as relações
endodôntico-periodontais:

I. O diagnóstico apropriado das desordens que
afetam o periodonto e a polpa é importante para
excluir o tratamento desnecessário e mesmo
iatrogênico.

II. Lesões endodônticas freqüentemente induzem
sintomas no periodonto marginal, enquanto na
doença periodontal os sintomas estão confinados
no periodonto apical.

III. Interações entre o periodonto e a polpa podem
ocorrer, agravando lesões existentes.

IV. Reabsorções na superfície radicular reduzem a
possibilidade de exposição dos túbulos dentinários,
estabelecendo outras passagens através da
estrutura do dente.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.
(B)) I e III.
(C) I e IV.
(D) II e III.
(E) II e IV.

 Prova Cargo D, Tipo  1 − MODELO


