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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Português 

 
Atenção:  Considere o texto abaixo para responder às questões 

de números 1 a 8. 
 
 

O caldo cultural do Nordeste, particularmente do sertão, 

foi primordial na formação do paraibano Ariano Suassuna. A in-

fância passada no sertão familiarizou o futuro escritor e dra-

maturgo com temas e formas de expressão artística que mais 

tarde viriam a influenciar o seu universo ficcional, como a li-

teratura de cordel e o maracatu rural. Não só histórias e casos 

narrados foram aproveitados para o processo de criação de 

suas peças e romances, mas também todas as formas da nar-

rativa oral e da poesia sertaneja foram assimiladas e reela-

boradas por Suassuna. Suas obras se caracterizam justamente 

por isso, pelo domínio dos ritmos da poética popular nordestina. 

Com apenas 19 anos, Suassuna ligou-se a um grupo de 

jovens escritores e artistas. As atividades que o grupo de-

senvolveu apontavam para três direções: levar o teatro ao povo 

por meio de apresentações em praças públicas, instaurar entre 

os componentes do conjunto uma problemática teatral e estimu-

lar a criação de uma literatura dramática de raízes fincadas na 

realidade brasileira, particularmente na nordestina.  

No final do século XIX, surgiu no Nordeste a chamada 

literatura de cordel. A primeira publicação de folheto no Nordes-

te, historicamente comprovada, aconteceu em 1870.  

O nome cordel originou-se do fato de os folhetos serem 

expostos em cordões, quando vendidos nas feiras livres. O prin-

cipal nome do cordel foi Leandro Gomes de Barros, considerado 

por Ariano Suassuna “o mais genial de todos os poetas do ro-

manceiro popular do Nordeste”.  

A peça Auto da Compadecida, de Suassuna, é uma re-

leitura do folclore nordestino em linguagem teatral moderna. O 

enredo da peça é um trabalho de montagem e moldagem ba-

seado em uma tradição muito antiga, que remonta aos autos 

medievais e mais diretamente a inúmeros autores populares 

que se dedicaram ao gênero do cordel. 

As apropriações de Suassuna tanto do folheto nordestino 

quanto de outras fontes literárias são possíveis porque a pa-

lavra imitação, usada por Suassuna, remete-nos ao conceito 

aristotélico de mimesis, cujo significado não representa apenas 

uma repetição à semelhança de algo, uma cópia, mas a re-

presentação de uma realidade. Suassuna já fez diversos elogios 

da imitação como ato de criação e costuma dizer que boa parte 

da obra de Shakespeare vem da recriação de histórias mais an-

tigas. 

Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o 

dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultura po-

pular a noção de que a história, uma vez contada, torna-se pa-

trimônio universal e transfere-se para o domínio público. Autoral 

é apenas a forma textual dada à história por cada um que a 

reescreve. 

(Adaptado de FOLCH, Luiza. Disponível em: www.omarra-
re.uerj.br/numero15. Acesso em 17/05/2014) 

1. Depreende-se do contexto que o autor lança mão do 
conceito de “mimesis” para  

 
(A) explicitar que, em sua obra, Suassuna se apropria 

da literatura sertaneja, reelaborando-a com um estilo 
próprio.  

 

(B) enaltecer a erudição de autores como Suassuna, ca-
pazes de revelar a essência de uma realidade por 
meio da literatura de cordel.  

 

(C) diferenciar o plágio do processo por meio do qual se 
parte de uma forma artística já existente para paro-
diá-la, como fez Shakespeare.  

 

(D) sugerir que Suassuna valoriza autores do romancei-
ro nacional que, diferentemente de Shakespeare, fo-
ram consagrados pelo gosto popular. 

 

(E) retratar a obra de Suassuna como pertencente a um 
modelo literário propenso a ser reproduzido em si-
mulacros do folclore nacional. 

_________________________________________________________ 
 

2. Considerado o contexto, há relação de causa e efeito, 
nessa ordem, entre 

 
(A) o elogio de Suassuna à imitação como ato de cria-

ção / a intenção de Suassuna de levar o teatro ao 
povo por meio de apresentações em praças públi-
cas. 

 

(B) a disseminação do nome literatura de “cordel” / o fa-
to de folhetos literários serem expostos em cordões 
nas feiras livres. 

 

(C) a ligação de Ariano Suassuna a um grupo de jovens 
escritores e artistas aos 19 anos / a influência do 
maracatu rural na peça Auto da Compadecida. 

 

(D) a noção existente na cultura popular de que uma his-
tória é um patrimônio universal / a originalidade con-
ferida por cada autor a sua história. 

 

(E) a infância passada no sertão / a influência da lite-
ratura de cordel no estilo do escritor Ariano Suassuna. 

_________________________________________________________ 
 

3. Uma redação alternativa para um segmento do texto em 
que se respeitam as normas de concordância encontra-se 
em: 

 
(A) Tanto histórias e casos narrados, como a narrativa 

oral e a poesia, tratam-se de processos de criação 
que Ariano Suassuna usa em seus romances. 

 

(B) A recriação de histórias mais antigas configuram-se 
como a base de boa parte da obra de Shakespeare. 

 

(C) Cada um que reescreve uma história alheia atribui-
lhe uma forma textual que pode ser considerada au-
toral.  

 

(D) Embora devam haver histórias anteriores, a primeira 
publicação de que se tem comprovação de um 
folheto de cordel aconteceu em 1870, no Nordeste. 

 

(E) O fato de os folhetos serem expostos em cordões, 
quando vendidos nas feiras livres, deram origem ao 
nome “cordel”. 
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4. Considere o que se afirma abaixo sobre a pontuação do 
texto. 

 
 I. Sem prejuízo do sentido original, uma vírgula pode 

ser colocada imediatamente após “atividades” no 
segmento As atividades que o grupo desenvolveu 
apontavam para três direções... (2

o
 parágrafo) 

 
 II. No segmento Suas obras se caracterizam justa-

mente por isso, pelo domínio dos ritmos da poética 
popular nordestina, a vírgula colocada imediata-
mente após “isso” pode ser corretamente substituí-
da por dois-pontos, uma vez que a ela se segue 
uma explicação. (1

o
 parágrafo) 

 
 III. Sem prejuízo para a correção gramatical, uma vírgula 

pode ser colocada imediatamente após “sertão”, no 
segmento A infância passada no sertão familiarizou o 
futuro escritor e dramaturgo com os temas e formas 
de expressão artística... (1

o
 parágrafo) 

 
 Está correto o que se afirma APENAS em 
 

(A) I. 

(B) II e III. 

(C) II. 

(D) I e II. 

(E) I e III. 

_________________________________________________________ 
 

5. Recontar uma história alheia, para o cordelista e para o 
dramaturgo popular, é torná-la sua, porque existe na cultu-
ra popular a noção de que... (7

o
 parágrafo) 

 
 Sem prejuízo da correção e do sentido original, e sem que 

nenhuma outra modificação seja feita na frase, o elemento 
sublinhado acima pode ser corretamente substituído por 

 
(A) ainda que. 

(B) conquanto. 

(C) à medida que. 

(D) se bem que. 

(E) na medida em que. 
_________________________________________________________ 
 

6. O estímulo I  criação de uma literatura dramática II  

raízes estivessem fincadas na realidade brasileira, particu-

larmente na nordestina, era um dos objetivos do grupo 

III .... Ariano Suassuna se juntou. 
 
 Preenchem, correta e respectivamente, as lacunas I, II 

e III da frase acima: 
 

(A) à − em que − por que 

(B) a − as quais − no que 

(C) a − das quais − com o qual 

(D) à − cujas − ao qual 

(E) à − nas quais − em que 
_________________________________________________________ 
 

7. A infância passada no sertão familiarizou o futuro escritor 
e dramaturgo com temas e... (1

o
 parágrafo) 

 
 O verbo que, no contexto, exige o mesmo tipo de com-

plemento que o grifado na frase acima está empregado em: 
 

(A) O caldo cultural do Nordeste (...) foi primordial na 
formação do paraibano Ariano Suassuna. 

 
(B) ...levar o teatro ao povo por meio de apresentações...  
 
(C) ...que remonta aos autos medievais... 
 
(D) ...existe na cultura popular a noção de que a his-

tória... 
 
(E) ...surgiu no Nordeste a chamada literatura de cordel. 

8. Considerando-se o contexto, a palavra que no segmento  
 

(A) ... que remonta aos autos medievais... (5
o 

parágrafo) 
é um pronome com a função de objeto indireto. 

 

(B) As atividades que o grupo desenvolveu... (2
o
 pará-

grafo) é uma conjunção que equivale a “conforme”. 
 
(C) ... temas e formas de expressão artística que mais 

tarde viriam a influenciar... (1
o
 parágrafo) é uma con-

junção que introduz o predicativo do sujeito. 
 
(D) ... mais diretamente a inúmeros autores populares 

que se dedicaram ao gênero do cordel. (5
o
 pará-

grafo) é um pronome com a função de sujeito. 
 
(E) ... e costuma dizer que boa parte da obra de 

Shakespeare... (6
o
 parágrafo) é um pronome que in-

troduz um objeto direto.  
_________________________________________________________ 
 

Atenção:  Para responder às questões de números 9 e 10, 
considere o poema abaixo. 

 
Foi bem saber-se que o Sertão 
não só fala a língua do não 
 
(...) 
 
Os escritores que do Brejo, 
ou que da Mata, têm o sestro 
 
de só dar a vê-lo no pouco, 
no quando em que o vê, sertão-osso. 
 
Para o litoral, o esqueleto 
é o ser, o estilo sertanejo, 
 
que pode dar uma estrutura 
ao discurso que se discursa. 
 
Tu, que conviveste o Sertão 
quando no sim esquece o não, 
 
e sabes seu viver ambíguo, 
vestido de sola e de mitos, 
 
a quem só o vê retirante, 
vazio do que nele é cante, 
 
nos deste a ver que nele o homem 
não é só capaz de sede e fome. 
 
Sertanejo, nos explicaste 
como gente à beira do quase, 
 
que habita caatingas sem mel, 
cria os romances de cordel: 
 
o espaço mágico e o feérico, 
sem o imediato e o famélico, 
 
fantástico espaço suassuna,  
que ensina que o deserto funda 

 
(Trecho de: A pedra do 
reino. NETO, João Cabral de 
Melo) 

 
9. No poema, reforça-se a ideia de que, por meio da obra de 

Suassuna, fica demonstrado que há um vigoroso caldo 
cultural no sertão nordestino. Tal ideia se encontra no ver-
so que está em:  

 
(A) Tu, que conviveste o Sertão 

(B) que ensina que o deserto funda 

(C) vazio do que nele é cante 

(D) que habita caatingas sem mel 

(E) a quem só o vê retirante 
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10. Sem prejuízo do sentido original, substitui-se corretamente, no poema, 
 
(A) o sestro por a mania. 
 

(B) o feérico por o humilde. 
 

(C) o famélico por o famigerado. 
 

(D) fantástico por legítimo. 
 

(E) caatingas por brenhas. 
 

 
Noções de Direito Administrativo 

 
11. O Tribunal Regional do Trabalho pretende modernizar seus processos de trabalho, ampliando o processamento eletrônico de várias 

etapas e instituindo uma solução integrada de informática. Necessita, ainda, adquirir uma significativa quantidade de computadores 
com tecnologia e capacidade de processamento compatíveis com a solução a ser adotada. De acordo com as disposições da 
Lei n

o
 8.666/93, a autoridade competente 

 
(A) poderá adquirir os computadores com inexigibilidade de licitação, optando, desde que justificadamente, por marca de sua 

preferência. 
 

(B) poderá contratar, conjuntamente, o desenvolvimento da solução de informática e a aquisição dos computadores, com 
dispensa de licitação, se comprovar a economicidade da contratação. 

 

(C) deverá realizar pré-qualificação das empresas prestadoras de serviço e fornecedoras de equipamentos, para fins de 
escolha das propostas mais vantajosas. 

 

(D) poderá contratar a aquisição dos computadores com inexigibilidade de licitação, se comprovar que somente podem ser 
fornecidos por representante comercial exclusivo. 

 

(E) poderá contratar os serviços e fornecimentos com inexigibilidade de licitação, desde que comprove que os mesmos não 
possuem natureza comum. 

 

 
12. Determinado órgão do Poder Judiciário contratou, mediante prévio procedimento licitatório, a prestação de serviços de vigilância, 

pelo prazo de 12 meses. O edital de licitação e o respectivo contrato previram a prorrogação do prazo originalmente es-
tabelecido para a prestação dos serviços em questão. Referida previsão, à luz das disposições da Lei n

o
 8.666/93,  

 
(A) possibilita a prorrogação por períodos iguais e sucessivos, limitada a 60 meses e, em caráter excepcional, devidamente 

justificado e mediante autorização da autoridade superior, por mais 12 meses. 
 

(B) obriga o contratado a anuir com a prorrogação, por igual período, salvo comprovada impossibilidade de manutenção das 
condições originalmente pactuadas. 

 

(C) condiciona-se à anuência do contratado e à comprovação de economicidade da prorrogação, observado o limite máximo 
de 48 (quarenta e oito) meses. 

 

(D) possibilita, apenas, uma prorrogação, por igual período, eis que se trata de serviço de natureza contínua, condicionada à 
anuência do contratado. 

 

(E) viola as disposições legais que atrelam a contratação à vigência dos créditos orçamentários, sendo possível, contudo, a 
prorrogação mediante aditamento contratual, observado o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses. 

 

 
13. Ana, servidora pública federal, titular de cargo efetivo e investida da função de chefia de determinada repartição pública, 

recusou-se a assinar certidão de contagem de tempo de serviço solicitada por servidor público em face de desavenças pessoais 
com o requerente, recusando fé a referido documento público. De acordo com as disposições da Lei n

o
 8.112/90, que estabelece o 

regime jurídico dos servidores públicos federais, Ana sujeita-se à penalidade de 
 
(A) advertência, cabendo suspensão no caso de reincidência. 
 

(B) suspensão, cabendo demissão no caso de reincidência. 
 

(C) demissão. 
 
(D) cassação da função de chefia, cabendo demissão no caso de reincidência. 
 
(E) suspensão, conversível em multa. 
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14. A respeito dos atos administrativos, considere: 
 
 I. Apenas os atos discricionários são passíveis de re-

vogação, mantidos os efeitos anteriormente produ-
zidos. 

 

 II. Os atos vinculados, quando eivados de vício de 
competência são passíveis de convalidação, salvo 
em matérias de competência exclusiva. 

 

 III. Os atos vinculados podem ser anulados, retroagin-
do a anulação à data da edição do ato, ou  revoga-
dos, com efeitos a partir da revogação. 

 

 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) I e III. 

 

(B) I e II. 
 

(C) II e III. 
 

(D) I. 
 

(E) II. 
_________________________________________________________ 
 

15. Determinado Tribunal pretende contratar consultoria espe-
cializada para desenvolver indicadores de desempenho e 
aplicar programa de desenvolvimento de competências 
gerenciais voltado a seu quadro de pessoal. De acordo 
com as disposições da Lei n

o
 8.666/93, o procedimento li-

citatório para a contratação em questão 
 

(A) deverá se dar na modalidade pregão. 
 

(B) deverá ser do tipo melhor técnica, que é o procedi-
mento obrigatório para a contratação de serviços 
técnico especializados. 

 

(C) poderá ser na modalidade convite, independente-
mente do valor. 

 

(D) será, obrigatoriamente, na modalidade concorrência, 
independentemente do valor. 

 

(E) poderá ser do tipo técnica e preço, em se tratando 
de atividade predominantemente intelectual. 

_________________________________________________________ 
 

16. O Balanced Scorecard − BSC, cujos mentores são Robert 
Kaplan e David Norton, é 

 
(A) um sistema de avaliação de desempenho organiza-

cional que contempla apenas indicadores financei-
ros. 

 
(B) um mecanismo para formulação da estratégia da 

instituição voltado à missão de futuro e visão de lon-
go prazo. 

 
(C) um modelo de gestão estratégica que alinha missão, 

visão e estratégias a um conjunto de indicadores fi-
nanceiros e não financeiros. 

 
(D) uma metodologia para avaliação e desenvolvimento 

de competências individuais orientada pelo denomi-
nado mapa estratégico. 

 
(E) uma metodologia de avaliação de desempenho or-

ganizacional e não individual, baseada em guias 
operacionais. 

17. O Ciclo PDCA inclui as seguintes etapas sequenciais: 
 
(A) diagnóstico; definição de metas; monitoramento; 

avaliação. 
 
(B) planejamento; execução; controle/verificação; ação 

avaliativa/corretiva. 
 
(C) priorização; definição de objetivos, capacitação; 

ação avaliativa/corretiva. 
 
(D) planejamento; desenvolvimento; capacitação; ava-

liação. 
 
(E) programação; direcionamento; controle/verificação; 

avaliação de resultados. 
_________________________________________________________ 
 

18. O Project Management Institute − PMI tornou-se referên-
cia como uma das principais associações profissionais em 
gerenciamento de projetos. O PMBOK é uma das prin-
cipais publicações do instituto e envolve nove áreas do co-
nhecimento, dentre as quais, 
 
(A) a pesquisa de satisfação do cliente. 
 
(B) a certificação de qualidade. 
 
(C) as ferramentas de auditoria. 
 
(D) o gerenciamento de escopo. 
 
(E) o mapeamento estratégico.  

_________________________________________________________ 
 

19. De acordo com as disposições contidas na Resolução 
n

o
 70/2009 do Conselho Nacional de Justiça − CNJ, que 

dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no 
âmbito do Poder Judiciário, 
 
(A) os Tribunais deverão elaborar seus respectivos pla-

nejamentos estratégicos, com abrangência, mínima, 
de 2(dois) anos. 

 
(B) são estabelecidos os objetivos estratégicos do Poder 

Judiciário, entre os quais se inserem imparcialidade 
e celeridade. 

 
(C) o Plano Estratégico Nacional fixa, para os Tribunais, 

as metas de curto, médio e longo prazo. 
 
(D) constitui missão do Poder Judiciário, fixada no Plano 

Estratégico Nacional, ser reconhecido pela socieda-
de como instrumento efetivo de justiça e equidade. 

 
(E) os planejamentos estratégicos dos Tribunais de-

verão conter, pelo menos, um indicador de resultado 
para cada objetivo estratégico. 

_________________________________________________________ 
 

20. Considere que a implementação de uma ação governa-
mental foi concluída no prazo estabelecido, com custos re-
duzidos e de acordo com o escopo idealizado, porém não 
foi considerada pela sociedade como promotora dos bene-
fícios esperados. Essa ação foi 
 
(A) eficaz, porém não eficiente. 
 
(B) efetiva, porém não eficaz. 
 

(C) eficiente, porém não efetiva. 
 

(D) efetiva, porém não eficiente. 
 

(E) econômica, porém não eficiente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. No exercício da Odontologia, os profissionais da equipe de 
saúde bucal estão expostos a alguns fatores de risco re-
lacionados ao trabalho, como a repetição de movimentos, 
a vibração, as posturas incorretas e a aplicação de forças 
excessivas. Na prevenção dos distúrbios osteomuscula-
res são indicados alguns procedimentos como 

 
(A) o trabalho a quatro mãos, com visão direta. 
 
(B) os exercícios de alongamento diariamente, nos inter-

valos entre as consultas. 
 
(C) a substituição de instrumentos ultrassônicos por ins-

trumentos manuais em procedimentos prolongados. 
 
(D) a postura que mantém os cotovelos elevados duran-

te o trabalho. 
 
(E) a exposição das mãos a temperaturas frias. 

_________________________________________________________ 
 

22. Durante o atendimento odontológico a um paciente com 
29 anos de idade, sexo feminino, em que se executava o 
procedimento de preparo cavitário para a restauração do 
dente 22, o cirurgião-dentista sofreu uma perfuração com 
a broca em sua mão esquerda, que estava devidamente 
enluvada. 

 
 Considere: 
 
 I. Os acidentes com exposição a material biológico 

devem ser tratados como casos de emergência mé-
dica, já que a profilaxia, quando indicada, deve ser 
iniciada logo após o acidente. 

 
 II. Não existe quimioprofilaxia para reduzir o risco de 

transmissão do HCV após exposição ocupacional.  
 
 III. Medidas de proteção individual e coletiva visando à 

prevenção das exposições ocupacionais a material 
biológico são ineficazes. 

 
 IV. Não há casos comprovados de transmissão de 

HBV, HCV e HIV durante o atendimento odontoló-
gico. 

 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) I e II. 
 
(B) I e IV. 

 
(C) II e III. 
 
(D) II e IV. 
 
(E) III e IV. 

_________________________________________________________ 
 

23. O conhecimento contemporâneo sobre a associação de 
algumas formas do vírus HPV (papilomavírus humano) 
com lesões na cavidade bucal ressalta a importância que 
o cirurgião-dentista deve conferir à observação de lesões 

 
(A) vermelhas-azuladas. 
 
(B) pigmentadas. 
 
(C) verrucosas-papilíferas. 
 
(D) extravasculares. 
 
(E) vésico-bolhosas. 

24. O autoexame da boca integra o autocuidado em saúde e 
tem como finalidade identificar alterações na mucosa bu-
cal, visando à detecção precoce de lesões cancerizáveis 
na boca, alertando a pessoa para a necessidade de pro-
curar um cirurgião-dentista, ou outro profissional de saúde. 
Dentre os sinais e sintomas a que se deve estar atento, 
com esse objetivo, estão: 

 

 I. sangramento na gengiva. 

 
 II. caroços.  

 
 III. aftas. 
 
 IV. dentes amolecidos ou quebrados. 
 

 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) I e III. 
 

(B) II e III. 
 

(C) III e IV. 
 

(D) II e IV. 

 

(E) I e II. 
_________________________________________________________ 
 

25. Paciente com 63 anos de idade, sexo masculino, relata 
estar aposentado, após trabalhar na construção civil, co-
mo pedreiro. O paciente refere o consumo eventual de 
álcool, além de fumar “mais de um maço” de cigarros por 
dia. O exame clínico mostra o uso de prótese total supe-
rior e a necessidade de prótese total inferior. No assoalho 
da boca, observa-se uma lesão com cerca de 2,0 cm de 
diâmetro, em forma de placa branca, rugosa e granulosa, 
com bordas mal delimitadas. O diagnóstico diferencial é 
feito por meio de 

 

(A) exame citológico por raspagem da superfície da le-
são. 

 

(B) remoção total da lesão.  
 

(C) citologia exfoliativa. 
 

(D) excisão em cunha. 
 

(E) biópsia incisional. 
_________________________________________________________ 
 

26. A radiografia periapical de paciente com 43 anos de idade, 
sexo feminino, mostra uma área radiolúcida homogênea 
unilocular com bordas bem delimitadas, entre as raízes 
dos dentes 44 e 45. A lâmina dura dos dentes 44 e 45 
apresenta-se intacta. A paciente não refere qualquer sin-
toma relacionado a esta região. Este quadro clínico é com-
patível com o diagnóstico de cisto 

 

(A) periapical. 
 

(B) folicular. 
 

(C) residual. 
 

(D) periodontal lateral. 
 

(E) mandibular mediano.  

Caderno de Prova ’I09’, Tipo 001



 

TRT13-An.Jud.-Odontologia-I09 7 

Atenção: Para responder às questões de números 27 e 28, 
considere o enunciado a seguir: 

 
Paciente com 18 anos de idade, sexo feminino, relata ter 

febre, fotofobia e corrimento nasal. O exame físico mostra sinais 
de conjuntivite e o exame da cavidade bucal mostra máculas 
eritematosas e vesículas com centro branco na mucosa jugal. 
Na face, observa-se uma erupção eritematosa maculopapular 
na pele. 
 
 
27. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de 
 

(A) varicela.  
(B) rubéola.  
(C) mononucleose infecciosa.  
(D) herpangina.  
(E) eritema multiforme. 

_________________________________________________________ 
 

28. Para lidar com quadros infecciosos como este na prática 
odontológica, a imunização é uma importante barreira pa-
ra quebrar a cadeia epidemiológica. Algumas medidas de-
vem ser adotadas para proteção da equipe de saúde bucal 
e incluem a vacina 

 
(A) tríplice viral em dose única. 
 
(B) dupla adulto, em três doses no esquema básico.  
 
(C) dupla adulto, requerendo uma dose de reforço em 

caso de gravidez. 
 
(D) contra hepatite B, em duas doses de reforço. 
 
(E) contra pneumococos, requerendo uma dose de re-

forço anual. 
_________________________________________________________ 
 

29. Paciente com 21 anos de idade, sexo feminino, relata es-
tar passando por um período de estresse emocional, 
tendo desenvolvido, recentemente, o hábito de “ranger os 
dentes”. O exame clínico mostra pontos planos, brilhantes 
e lisos na superfície oclusal do esmalte dos dentes pos-
teriores. Este quadro clínico é compatível com o diagnós-
tico de 

 
(A) erosão.  
(B) fluorose dentária.  
(C) hipoplasia de esmalte.  
(D) abrasão.  
(E) atrição. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 30 e 31, 
considere o enunciado a seguir: 

 
Paciente com 11 anos de idade, sexo feminino, apresen-

ta a superfície oclusal do dente 85 mais baixa em relação ao 
plano oclusal. A percussão deste dente produz um som mais 
agudo que aquele produzido pela percussão dos dentes adja-
centes. A radiografia mostra ausência de continuidade do liga-
mento periodontal do dente 85, além da presença do germe do 
dente 45, alojado entre as raízes de seu antecessor. Há indi-
cação ortodôntica de exodontia do elemento 85. 
 
30. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de 
 

(A) hipercementose do dente 85 e anquilose do dente 45. 
 
(B) impacção do dente 85 e concrescência do dente 45. 
 
(C) anquilose do dente 85 e impacção do dente 45. 
 
(D) dilaceração do dente 85 e hipercementose do dente 

45. 
 
(E) concrescência do dente 85 e dilaceração do dente 

45. 

31. A extração do dente 85 deve ser 
 

(A) postergada, aguardando a rizólise do dente 45 con-
comitante à rizogênese do dente 85. 

 
(B) realizada por técnica fechada, utilizando a via alveo-

lar com o cuidado de evitar movimentos de luxação. 
 
(C) realizada com ostectomia na cortical vestibular e 

odontosecção aplicada junto à furca radicular.  
 
(D) realizada por técnica de extração dentária vertical 

atraumática, que se baseia no efeito da roldana fixa. 
 
(E) evitada, devido às dificuldades de execução de 

técnica aberta, visando proteger o germe do dente 45. 
_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 32 a 34, 
considere o enunciado a seguir: 

 
Paciente com 31 anos de idade, sexo feminino, foi 

submetida a extração dos dentes 36 e 37 há dois dias. A pa-
ciente relata dor latejante, que não cessa com o uso de anal-
gésicos. O exame clínico mostra uma ferida alveolar óssea ex-
posta, com odor fétido. 
 
32. Durante a anamnese com a paciente, deve-se conduzir a 

entrevista com o objetivo de identificar a presença de al-
guns fatores associados a este quadro clínico, como 

 
(A) a hipertensão arterial.  
(B) o consumo frequente de bebidas alcoólicas.  
(C) o uso continuado de corticosteroides.  
(D) o uso de contraceptivos orais.  
(E) diabetes mellitus não controlado. 

_________________________________________________________ 
 

33. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de 
 

(A) hematoma.  
(B) alveolite.  
(C) osteomielite.  
(D) edema.  
(E) trismo. 

_________________________________________________________ 
 

34. O tratamento nesta condição requer 
 

(A) compressas de calor úmido na região por 24 horas e 
prescrição de anti-inflamatórios. 

 
(B) anestesia terminal infiltrativa, curetagem e sutura. 
 
(C) encaminhamento para atendimento hospitalar. 
 
(D) aplicação de raios infravermelhos e antibioticoterapia 

por 48 horas. 
 
(E) anestesia por bloqueio regional, curetagem, irrigação 

com soro fisiológico e sutura. 
_________________________________________________________ 
 

35. Paciente com 29 anos de idade, sexo masculino, foi subme-
tido a anestesia por bloqueio do nervo alveolar inferior, para 
a execução de procedimentos restauradores nos dentes 45 
e 47. Durante o preparo cavitário no dente 47, o paciente 
referiu dor no dente. Em seguida, o paciente relatou sentir 
os músculos do lado direito da face paralisados. Esta con-
dição foi ocasionada pela deposição do anestésico em 
localização muito 

 
(A) atrás do forame da mandíbula, atingindo os ramos 

terminais do nervo facial. 
 
(B) acima do forame da mandíbula, atingindo o nervo 

auriculotemporal. 
 
(C) atrás do forame da mandíbula, alcançando o nervo 

laríngeo recorrente.  
 
(D) abaixo do forame da mandíbula, alcançando o nervo 

laríngeo recorrente.  
 
(E) à frente do forame da mandíbula, alcançando os 

ramos terminais do nervo facial. 
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36. Paciente com 8 anos de idade, sexo feminino, com massa 
corporal de 30 kg, é trazida pela mãe ao consultório odon-
tológico com dor aguda nos dentes 74 e 75. Há indicação 
para pulpotomia nos dentes 74 e 75. Frente à necessidade 
de tratamento dos dois dentes na mesma sessão clínica, a 
escolha do anestésico local recai sobre a 

 
(A) mepivacaína a 3%, que não apresenta vasocons-

tritor em sua composição, com dosagem máxima de 
3,2 tubetes. 

 
(B) lidocaína a 2% com epinefrina a 1:100.000, que tem 

um tempo de latência de 2 a 4 minutos, com do-
sagem máxima de 3,6 tubetes. 

 
(C) prilocaína a 3% com felipressina a 0,03 UI/mL, que 

não tem contra indicações em casos de discrasias 
sanguíneas, com dosagem máxima de 3,8 tubetes. 

 
(D) articaína a 4% com epinefrina a 1:200.000, que tem 

indicação para crianças a partir de 3 anos de idade, 
com dosagem máxima de 2,7 tubetes. 

 
(E) bupivacaína a 5% com epinefrina a 1:200.000, que 

apresenta longa duração de ação, com dosagem 
máxima de 2 tubetes. 

_________________________________________________________ 
 

37. Paciente com 61 anos de idade, sexo feminino, tem histó-
rico de infarto agudo do miocárdio, ocorrido há 8 meses. A 
paciente tem indicação para extração do dente 24, por 
motivos protéticos. O controle da dor pós-operatória deve 
ser feito, por 24 horas, com a prescrição de 

 
(A) diclofenaco sódico, 50 mg, a cada 8 horas. 
 
(B) diclofenaco potássico, 100 mg, a cada 6 horas. 
 
(C) ibuprofeno, 200 mg, a cada 4 horas. 
 
(D) dipirona sódica, 500 mg, a cada 4 horas. 
 
(E) nimesulida, 100 mg, a cada 6 horas. 

_________________________________________________________ 
 

38. A escolha de um antibiótico com ação biológica bacte-
ricida, mecanismo de ação sobre a síntese da parede ce-
lular e espectro de ação similar contra bactérias Gram-
positivas e Gram-negativas recai sobre 

 
(A) a rifampicina. 
 
(B) as tetraciclinas. 
 
(C) a clindamicina. 
 
(D) o cloranfenicol. 
 
(E) as cefalosporinas. 

_________________________________________________________ 
 

39. O surgimento de cepas resistentes aos antibióticos, em 
ambiente hospitalar, é mais frequente 

 
 PORQUE 
 
 embora os antibióticos não causem mutação em mi-

croorganismos, eles induzem o aparecimento de novas 
características na bactéria. 

 
 Considerando as asserções apresentadas, 
 

(A) a primeira é falsa e a segunda verdadeira. 
 
(B) as duas são verdadeiras mas a segunda não é uma 

justificativa correta da primeira. 
 
(C) a primeira é verdadeira e a segunda falsa. 
 
(D) as duas são verdadeiras e a segunda é uma jus-

tificativa correta da primeira. 
 
(E) tanto a primeira quanto a segunda são falsas. 

40. Paciente com 61 anos de idade, sexo feminino, apresenta 
história prévia de endocardite bacteriana e relata ser 
alérgica à penicilina. Diante da indicação de extração do 
dente 15, a antibioticoprofilaxia deve ser realizada com a 
prescrição de 

 
(A) clindamicina, 600 mg, por via oral, uma hora antes 

do início do procedimento. 
 
(B) azitromicina, 600 mg, por via oral, duas horas antes 

do início do procedimento. 
 
(C) ampicilina, 2 g, por via oral, uma hora antes do início 

do procedimento.  
 
(D) amoxicilina, 500 mg, por via oral, duas horas antes 

do início do procedimento. 
 
(E) claritromicina, 2g, por via oral, duas horas antes do 

início do procedimento. 
_________________________________________________________ 
 

41. Paciente com 15 anos de idade, sexo feminino, tem indi-
cação para procedimento restaurador no dente 27, que 
apresenta coroa clínica curta. O grampo para isolamento 
do campo operatório caiu na porção posterior da cavidade 
bucal, durante o procedimento de escolha e adaptação do 
grampo. É possível visualizar o grampo na orofaringe da 
paciente, que está consciente. A conduta para evitar a as-
piração do grampo consiste em 

 
(A) reclinar a cadeira odontológica e pressionar o terço 

médio do osso esterno até a paciente expelir o 
grampo. 

 
(B) orientar a paciente a inclinar-se sobre o braço da 

cadeira com a cabeça para baixo e encorajá-la a 
tossir.  

 
(C) colocar a paciente em posição supina e efetuar com-

pressões abdominais até que o grampo seja re-
movido pelo profissional. 

 
(D) solicitar à paciente que fique em pé e dar tapas em 

suas costas até desobstruir as vias aéreas. 
 
(E) colocar a paciente em posição sentada e solicitar 

que a mesma respire profundamente. 
_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 42 a 44, 
considere o enunciado a seguir: 

 
Paciente com 16 anos de idade, sexo masculino, queixa-

se da aparência de seus dentes após a conclusão de tra-
tamento ortodôntico com o uso de bráquetes. O exame clínico 
mostra lesões com aspecto amarelado, polido e mais liso que 
rugoso nas superfícies vestibulares dos incisivos superiores e 
lesões com aspecto sombreado por baixo do esmalte intacto 
nas superfícies oclusais dos molares superiores. Após a re-
moção do esmalte da superfície oclusal dos dentes 26 e 27, a 
dentina apresenta coloração marrom clara e amolecida à son-
dagem no dente 26 e, no dente 27, a dentina tem consistência 
um pouco mais endurecida que no dente 26.  

 
42. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de 

cárie dentária 
 

(A) inativa em esmalte nos incisivos superiores, ativa em 
dentina no dente 26 e inativa em dentina no dente 27. 

 
(B) ativa em dentina nos incisivos superiores, inativa em 

dentina no dente 26 e inativa em dentina no dente 27. 
 
(C) ativa em esmalte nos incisivos superiores, ativa em 

dentina no dente 26 e inativa em dentina no dente 27. 
 
(D) ativa em esmalte nos incisivos superiores, inativa em 

dentina no dente 26 e ativa em dentina no dente 27. 
 
(E) inativa em esmalte nos incisivos superiores, inativa 

em dentina no dente 26 e ativa em dentina no dente 
27. 
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43. A opção pelo uso do ionômero de vidro como material 
restaurador para os dentes 26 e 27 apresenta algumas 
limitações, como 

 
(A) o recarregamento de flúor quando outras fontes de 

flúor entram em contato com o material restaurador. 
 
(B) a suscetibilidade à pigmentação e rugosidade super-

ficial após a aplicação de gel de flúor acidulado. 
 
(C) o coeficiente de expansão térmica linear do material 

similar ao do esmalte, provocando recidiva de cárie 
dentária. 

 
(D) a liberação de flúor para o meio bucal nas primeiras 

72 horas após o procedimento restaurador.  
 
(E) o uso em superfícies oclusais de dentes permanentes, 

devido à baixa resistência do material à tração. 
_________________________________________________________ 
 

44. Tendo em vista o risco de cárie dentária apresentado por 
este paciente, indica-se o uso de dentifrício fluoretado, 
que promove a interferência do fluoreto na desremine-
ralização por meio de alguns processos, como a 

 
(A) reação do flúor com a superfície dentária, formando 

uma pequena quantidade de fluoreto de sódio. 
 
(B) liberação de fluoreto a partir da ionização em contato 

com a água do dentifrício contendo monofluorfostato 
de sódio.  

 
(C) reação do flúor com o biofilme dental, formando uma 

pequena quantidade de fluoreto de cálcio. 
 
(D) formação de reservatórios de fluoreto quando o flúor, 

em associação com o cálcio, se deposita no biofilme 
residual não removido. 

 
(E) liberação de fluoreto a partir da ação de enzimas 

fosfatases presentes na cavidade bucal pelo uso de 
dentifrício contendo fluoreto de sódio.  

_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 45 e 46, 
considere o enunciado a seguir: 

 
Paciente com 49 anos de idade, sexo masculino, apre-

senta fratura da restauração de amálgama em cavidade simples 
na superfície oclusal do dente 46. A remoção da restauração 
mostrou uma cavidade com 1,5 mm de profundidade e cerca de 
3 mm de extensão vestibulolingual, sem tecido cariado subja-
cente.  
 
45. A restauração de amálgama é mais suscetível à fratura 

quando há 
 

(A) manutenção da parede pulpar paralela ao plano 
oclusal. 

 
(B) ângulos internos arredondados. 
 
(C) variações na profundidade da parede pulpar. 
 
(D) escultura rasa. 
 
(E) espessura igual ou superior a 1,5 mm. 

_________________________________________________________ 
 

46. Alguns cuidados devem ser tomados para o gerencia-
mento de restos e fragmentos de amálgama, até o mo-
mento do descarte, o que inclui o armazenamento em 

 
(A) solução química para a revelação de radiografias, 

sob luz solar. 
 
(B) recipiente de vidro fechado, sem luz solar direta, em 

local com alta temperatura. 
 
(C) solução química para a fixação de radiografias, em 

um recipiente fechado. 
 
(D) água, em um recipiente fechado, mantido em local 

com alta temperatura. 
 
(E) recipiente aberto, contendo água, mantido em local à 

baixa temperatura. 

47. A mãe de paciente com 5 anos de idade, sexo masculino, 
relata que a criança “come doces várias vezes ao dia, mas 
escova os dentes logo depois”. Para que o autocuidado 
seja feito com base na melhor evidência científica, é 
importante que a mãe seja informada que o controle da 
cárie dentária é 

 
(A) promovido ao reduzir a quantidade de sacarose in-

gerida, sobretudo na consistência pegajosa. 
 
(B) resultante da dissolução de mineral na superfície do 

esmalte quando o pH do biofilme dental fica abaixo 
de 6,5. 

 
(C) prejudicado pelo tempo necessário para a queda do 

pH do biofilme a níveis críticos, estimado em 10 mi-
nutos. 

 
(D) efetuado quando há ativação da reposição dos 

minerais perdidos durante os desafios cariogênicos. 
 
(E) assegurado pelo hábito de escovar os dentes sem 

dentifrício após a ingestão de sacarose. 
_________________________________________________________ 
 

48. Paciente com 22 anos de idade, sexo feminino, vive em ci-
dade sem fluoretação das águas de abastecimento público 
e relata estar no segundo mês de gestação. A paciente 
solicita uma prescrição de “vitaminas com cálcio e flúor”, 
tendo em vista seus cuidados para que o bebê “tenha os 
dentes fortes e sadios”. Com relação à suplementação 
individual de flúor durante a gestação, considere: 

 
 I. É indispensável ingerir flúor durante o período de 

formação dos dentes, devido ao efeito anticárie do 
flúor ocorrer por via sistêmica. 

 
 II. Em complexos vitamínicos que contêm cálcio e 

flúor, ocorre a reação entre o cálcio e o flúor, dimi-
nuindo a absorção de ambos. 

 
 III. A ingestão do flúor no período pré-natal não pro-

move a redução da cárie dentária na dentição de-
cídua. 

 
 IV. O uso do flúor no período pré-natal não traz be-

nefícios à dentição permanente, devido à barreira 
placentária. 

 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

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

_________________________________________________________ 
 

49. Durante um breve descuido da equipe de saúde bucal, 
paciente com 5 anos de idade, sexo feminino, com peso 
corpóreo estimado em 20 kg, ingeriu, acidentalmente, cer-
ca de 2,5 g de gel fluoretado, dosado para preencher uma 
moldeira. Estima-se que a quantidade de flúor ingerido foi 
de 1,53 mg/kg. O atendimento imediato desta criança 
requer 

 
(A) administração de glicose para aumentar a excreção 

de fluoreto. 
 
(B) indução ao vômito e internação hospitalar. 
 
(C) injeção intravenosa de gluconato de cálcio a 20%. 
 
(D) monitoramento cardíaco para prevenção de colapso 

cardiovascular. 
 
(E) administração de cálcio por via oral e observação 

por uma hora. 
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50. Paciente com 4 anos de idade, sexo feminino, apresenta 
biofilme visível nas superfícies dentárias e manchas 
brancas ativas nos incisivos superiores e inferiores. A mãe 
relata que a criança “gosta muito de bolachas e chocolate” 
e que realiza a escovação dos dentes sem dentifrício, para 
“evitar a fluorose” nos dentes. O uso de dentifrício com 
1000 ppm F é 

 
(A) contraindicado para crianças com menos de 5 anos 

de idade, ainda que seja feita a orientação para a 
criança não deglutir o dentifrício. 

 
(B) limitado a condições de alto risco à cárie dentária em 

crianças abaixo de 6 anos de idade. 
 
(C) permitido para crianças com mais de 3 anos de ida-

de, utilizando grande quantidade de dentifrício, des-
de que haja orientação para a criança expectorar o 
dentifrício. 

 
(D) indicado devido ao efeito anticárie, sendo recomen-

dado o uso de pequenas quantidades do dentifrício, 
seguido de enxágue da cavidade bucal. 

 
(E) recomendado para crianças a partir dos 4 anos de 

idade, utilizando média quantidade de dentifrício 
após as refeições. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 51 a 53, 
considere o enunciado a seguir: 

 
Paciente com 66 anos de idade, sexo feminino, queixa-

se de dor no dente 11 após ter sofrido uma queda cerca de 

duas horas antes desta consulta de urgência. A paciente relata 

ter hipertensão arterial e estar sob acompanhamento médico. A 

aferição da pressão arterial mostra valores de 160 mmHg e 

90 mmHg para a pressão arterial sistólica e diastólica, res-

pectivamente. O histórico médico da paciente registra ausência 

de outras complicações sistêmicas, como alterações coronaria-

nas, acidente vascular encefálico, arritmias, insuficiência cardía-

ca congestiva ou diabetes. Ao exame clínico observa-se fratura 

no dente 11 com exposição pulpar e o exame radiográfico reve-

la que a fratura atingiu a porção coronária do dente 11. 

 
51. Diante da necessidade de evitar um aumento da pressão 

arterial, a sedação da paciente, antes do atendimento clí-
nico, é 

 
(A) contraindicada, uma vez que o estresse provocado 

pela dor aliado à descarga de adrenalina produz 
efeitos paradoxais quando da ingestão de benzodia-
zepínicos com ação ansiolítica e hipnótica. 

 
(B) necessária, pois o estresse provocado pelo ambien-

te do consultório aumenta a liberação de adrenalina 
pelas suprarrenais, requerendo a prescrição de dia-
zepam 10 mg. 

 
(C) indicada, uma vez que o estresse provocado pelo 

traumatismo aumenta a liberação de epinefrina e no-
repinefrina pelas suprarrenais, requerendo a pres-
crição de midazolam 15 mg. 

 
(D) necessária, pois o estresse provocado pelo ambien-

te do consultório aumenta a liberação de cortisol pe-
las suprarrenais, requerendo a prescrição de alpra-
zolam 1 mg. 

 
(E) recomendada, uma vez que o estresse provocado 

pela dor aumenta a liberação de epinefrina e nore-
pinefrina pelas suprarrenais, o que requer a pres-
crição de lorazepam 1 mg. 

52. Para o diagnóstico da condição pulpar do dente 11, nesta 
consulta de urgência, os testes térmicos 

 
 I. indicam a presença ou ausência de circulação san-

guínea no interior da polpa.  
 
 II. apresentam resultados falsos-negativos quando a 

capacidade de condução das terminações nervosas 
está desordenada, inibindo o impulso derivado de 
um estímulo térmico. 

 
 III. constituem testes de sensibilidade para avaliar a 

função nervosa no interior da polpa. 
 
 IV. definem a condição de vitalidade da polpa após o 

traumatismo. 
 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

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

_________________________________________________________ 
 

53. O tratamento pulpar requer anestesia local, observando-se 
que o volume de anestésico não ultrapasse o limite de 

 
(A) 5,5 tubetes de lidocaína a 2% com epinefrina 

1:200.000. 
 
(B) 2 tubetes de prilocaína a 3% com felipressina a 

0,03 UI/mL. 
 
(C) 8,3 tubetes de mepivacaína a 2% com norepinefrina 

a 1:100.000. 
 
(D) 2 tubetes de lidocaína a 3% com norepinefrina a 

1:50.000. 
 
(E) 4 tubetes de articaína a 4% com epinefrina 

1:100.000. 
_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 54 a 56, 
considere o enunciado a seguir: 

 
Paciente com 26 anos de idade, sexo masculino, relata 

fumar cerca de 15 cigarros por dia. O exame clínico mostra san-

gramento na margem da gengiva na região dos dentes 31, 32  

e 33, após a realização da sondagem periodontal.  

 
54. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de 

gengivite, que 
 

(A) promove destruição tecidual irreversível, resultando 
em periodontite na presença de biofilme subgen-
gival. 

 
(B) provoca uma resposta adaptativa do hospedeiro sus-

cetível, evitando a destruição tecidual. 
 
(C) constitui uma resposta universal do hospedeiro à 

presença de biofilme supragengival. 
 
(D) representa uma resposta inflamatória inicial do hos-

pedeiro suscetível à presença de biofilme subgen-
gival. 

 
(E) leva ao estabelecimento da periodontite, indepen-

dente da condição da suscetibilidade do hospedeiro. 
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55. Durante o tratamento odontológico, o cirurgião-dentista 
tem oportunidades de aconselhar e orientar o paciente a 
parar de fumar, pois o tabagismo afeta a saúde perio-
dontal ao promover alterações na 

 
 I. resposta imune imediata. 
 
 II. função celular endotelial. 

 
 III. microbiota. 
 
 IV. microcirculação periférica. 
 
 V. atividade das metaloproteinases da matriz. 

 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

(A) I, II e V. 

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

 
(E) III, IV e V. 

_________________________________________________________ 
 

56. Para realizar o controle mecânico do biofilme supragen-
gival em áreas proximais, preconiza-se o uso de 

 
(A) escova interdental em áreas com envolvimento de 

furca. 
 
(B) fita dental na ausência de área de contato. 
 
(C) escova unitufo na presença de concavidades nos 

sítios proximais. 
 
(D) escova unitufo na presença de pontos de contato. 
 
(E) escova interdental na presença de recessões gen-

givais. 
_________________________________________________________ 
 

57. Paciente com 54 anos de idade, sexo feminino, apresenta 
abscesso na região apical do dente 12, com a presença 
de fístula. A sondagem periodontal indica maior profun-
didade ao redor do dente 12 que nos demais dentes an-
teriores. O exame radiográfico mostra um defeito ósseo 
angular na face mesial da raiz do dente 12. Em casos co-
mo este, a lesão endoperiodontal resulta da difusão de 
bactérias entre os tecidos pulpar e periodontal 

 
 I. pela fístula. 
 
 II. pela furca. 
 
 III. pelos canais acessórios laterais. 

 
 IV. pelo forame apical. 
 
 Está correto o que consta APENAS em 
 

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

 
(D) III e IV. 
 
(E) I e II. 

58. Paciente com 18 anos de idade, sexo masculino, relata 
sentir “fortes dores na face”. Exames neurológicos e otor-
rinolaringológicos mostram não haver alterações que 
justifiquem tais dores faciais. No exame clínico odontoló-
gico, a manipulação funcional permite identificar que a dor 
referida tem origem no músculo 

 
(A) esternoclidomastoideo quando, ao protrair a mandí-

bula contra uma resistência aplicada pelo exami-
nador, a dor diminui. 

 

(B) pterigoideo lateral superior quando, ao protrair a 
mandíbula contra uma resistência aplicada pelo exa-
minador, a dor aumenta. 

 

(C) pterigoideo medial quando, ao efetuar uma abertura 
ampla da boca, a dor aumenta.  

 

(D) trapézio quando, ao morder um abaixador de língua 
colocado entre os dentes posteriores, a dor au-
menta. 

 

(E) pterigoideo lateral inferior quando, ao morder um 
abaixador de língua colocado entre os dentes pos-
teriores, a dor diminui. 

_________________________________________________________ 
 

Atenção: Para responder às questões de números 59 e 60, 
considere o enunciado a seguir: 

 

Durante o procedimento de raspagem subgengival, pa-

ciente com 67 anos de idade, sexo masculino, refere “dor 

profunda no peito”, que se irradia para o ombro, face interna do 

braço e mão esquerda. O paciente apresenta sudorese e difi-

culdade para respirar e, após queixar-se de náusea, vomita.  

 

59. Este quadro clínico é compatível com o diagnóstico de 
 

(A) taquicardia sinusal. 
 

(B) bradicardia sinusal. 
 

(C) infarto agudo do miocárdio. 
 

(D) insuficiência adrenal aguda. 
 

(E) acidente vascular encefálico. 
_________________________________________________________ 
 

60. O protocolo de atendimento ao paciente consiste em pro-
videnciar um serviço de socorro médico, aliado a algumas 
medidas, como 

 
(A) administrar 2 a 3 comprimidos de ácido acetilsali-

cílico, visando inibir a agregação plaquetária.  
 

(B) não administrar oxigênio, pois a oxigenação pode 
ocasionar vasoconstrição na área afetada e aumen-
tar a isquemia. 

 

(C) colocar o paciente em posição supina, de forma a 
desobstruir as vias aéreas e facilitar os movimentos 
respiratórios. 

 

(D) promover ventilação do ambiente, evitando o au-
mento da temperatura corporal do paciente. 

 

(E) solicitar ao paciente para descer da cadeira odon-
tológica, reduzindo os riscos de fratura devido a uma 
queda.
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DISCURSIVA - REDAÇÃO 

 
Atenção: 
− 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, na Folha Definitiva, que: a) fugir à modalidade de texto 

solicitada e/ou ao tema proposto; b) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em 
versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado; c) for assinada fora do local apropriado; d) apresentar qualquer sinal que, de 
alguma forma, possibilite a identificação do candidato; e) estiver em branco; f) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível. 

− Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da Prova de Redação. 
 

Os transtornos mentais são comuns demais para que continuemos a vê-los com preconceito. São doenças como quaisquer 
outras, mas que têm a peculiaridade de afetar o órgão do corpo que nos diz quem somos.  
(...) 
O diagnóstico de um transtorno mental grave é frequentemente entendido como uma sentença de comprometimento da vida 
em sociedade. A ciência mostra, porém, que o diagnóstico é o eixo articulador de estratégias terapêuticas para a remissão de 
sintomas e a reabilitação das pessoas à vida profissional. 

(Adaptado de BRESSAN, Rodrigo. Folha de S.Paulo, 18/05/2014) 
 
 

Considerando o que se afirma acima, desenvolva um texto dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema: 
 
 
 
 

 

As questões suscitadas pelas doenças mentais no universo do trabalho 
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