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 Além deste caderno, contendo 70 (setenta) 
questões objetivas e 1 (uma) questão discursiva, 
você receberá do fiscal de sala 

 o cartão de respostas das questões objetivas; 

 a folha de textos definitivos da questão 
discursiva. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Verifique se seu caderno de questões está completo, 
sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 
sejam tomadas as devidas providências. 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade e leia 
atentamente as instruções para preencher o cartão de 
respostas e a folha de textos definitivos. 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul. 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 
reservado(s). 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de questões. 
Caso tenha recebido caderno de cargo ou cor ou tipo 
diferente do impresso em seu cartão de respostas, o 
fiscal deve ser obrigatoriamente informado para o 
devido registro na ata da sala. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento do 
seu cartão de respostas e da folha de textos 
definitivos. O preenchimento é de sua 
responsabilidade e não será permitida a troca do 
cartão de respostas e da folha de textos definitivos em 
caso de erro do candidato. 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas no cartão de 
respostas e na folha de textos definitivos. 

 A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos 
na lista de presença. 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas. 

 Boa sorte! 

 

 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) 
minutos para a realização da prova, já incluído o 
tempo para a marcação do cartão de respostas e 
preenchimento da folha de textos definitivos. 

 3 (três) horas após o início da prova é possível 
retirar-se da sala, sem levar o caderno de prova. 

 A partir dos 30 minutos anteriores ao término da 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de questões. 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova. 

 Anotar informações relativas às respostas em 
qualquer outro meio que não seja o caderno de 
questões. 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 
sala. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala. 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 



  

 

 
 

 



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO (PARAÍBA) FGV 

 

Analista Judiciário (Odontologia)  Tipo  Branca – Página 3 

 

Língua Portuguesa 

1  

Em todas as frases a seguir foi usada a conjunção “porque”; as 
opções a seguir apresentam formas adequadas de reescrever 
essas frases, retirando-se essa conjunção, com a manutenção do 
sentido original, à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) O invejoso é tirano e verdugo de si próprio: ele sofre porque 
os outros gozam / Por causa do gozo dos outros, o invejoso 
sofre e é tirano e verdugo de si próprio. 

(B) Muitos homens são louvados porque são mal conhecidos / 
Pelo mau conhecimento que se tem de alguns homens, eles 
são louvados. 

(C) Arguimos a vaidade alheia porque ofende a nossa própria / 
Por ofensa à nossa própria vaidade, arguimos a vaidade 
alheia. 

(D) A mocidade é temerária; presume muito porque sabe pouco / 
Pela pouca sabedoria, a mocidade é temerária e presume 
muito. 

(E) As nações não envelhecem como as pessoas, porque todos os 
dias se renovam pelos nascimentos / Pela renovação diária 
por meio dos nascimentos, as nações, como as pessoas, não 
envelhecem. 

2  

A oração “Acreditou que venceria facilmente o inimigo” poderia 
ser reescrita do seguinte modo: “Acreditou em fácil vitória contra 
o inimigo”. 

Seguindo esse modelo, assinale a frase que realiza a mesma 
modificação de forma adequada. 

(A) O problema necessita ser resolvido urgentemente / o 
problema precisa de dissolução urgente. 

(B) Essa questão merece ser examinada detidamente / essa 
questão merece um exame detalhado. 

(C) O Museu será reinaugurado proximamente / o museu terá 
uma reinauguração próxima. 

(D) Vamos dividir os doces equitativamente / vamos dividir os 
doces de forma idêntica. 

(E) O deputado declarou repentinamente que sairia do partido / 
o deputado fez uma declaração repetida de que sairia do 
partido. 

3  

Em todas as frases abaixo substituímos por um particípio o 
segmento sublinhado. 

Assinale a frase em que essa substituição foi feita de forma 
inadequada. 

(A) Um edifício que está sobre quatro colunas / erigido. 

(B) Os carros que estão em fila dupla / estacionados. 

(C) O território que está entre Rio e São Paulo / localizado, 
situado. 

(D) Os presos que estão nessa cela / inseridos. 

(E) Uma esmeralda que está nesse anel / encrustada. 

4  

Em todas as frases abaixo está presente o verbo “ver”. 

A substituição desse verbo por outro, adequada ao contexto, é: 

(A) Ficamos paralisados, vendo a paisagem maravilhosa / 
contemplando. 

(B) É difícil ver a diferença de cores neste quadro / apreciar. 

(C) O diretor verá hoje os requerimentos dos alunos / notará. 

(D) Os médicos veem muitos pacientes por dia / percebem. 

(E) Não conseguiram ver a grandeza das ações / destacar. 

5  

Assinale a frase abaixo cujo vocábulo sublinhado não apresenta 
uma impropriedade léxica (vocábulo mal-empregado no contexto 
da frase). 

(A) Recebeu um elogio pelo ato heroico que cometeu. 

(B) O carro deslizou na pista graças à chuva da noite anterior. 

(C) Eu garanto que não fui eu o autor do crime. 

(D) Os passageiros fizeram um esforço sobre-humano para 
escapar. 

(E) O paciente chegou ao hospital gozando de má saúde. 

6  

Nas frases abaixo, os adjetivos sublinhados estão relacionados à 
ideia de “movimento”. 

Assinale a opção na qual o adjetivo foi selecionado 
adequadamente para o contexto da frase. 

(A) Assim que a orquestra iniciou a valsa, os formandos 
começaram a dançar com movimentos frenéticos. 

(B) Os soldados, perfeitamente perfilados, exibiam uma marcha 
ritmada. 

(C) O passante sofreu um ataque e caiu ao chão com 
movimentos oscilantes. 

(D) O pêndulo do relógio mostrava um movimento giratório. 

(E) O mar se chocava contra as rochas com força convulsiva. 

7  

Assinale a frase em que há problema de norma culta em função 
da confusão entre “todo-a” / “todo o - toda a”. 

(A) Toda alegria é uma vitória, e uma vitória é uma vitória, por 
menor que seja. 

(B) Quem não sabe chorar de todo o coração também não sabe 
rir. 

(C) Ele chorou todo o dia após receber a notícia trágica. 

(D) Todo trabalho ficou manchado do vinho derramado. 

(E) Toda tristeza deve ser afastada de nossa vida. 

8  

Assinale a frase em que houve emprego correto do pronome LHE. 

(A) “Se você de fato leva a sério a preparação de seu filho para o 
futuro, não lhe ensine a subtrair – ensine a deduzir”. 

(B) “Os que são incapazes de recordar o passado são condenados 
a repetir-lhe”. 

(C) “Se você conta os anos, o tempo parecer-lhe-á breve”. 

(D) “Lembre-se – quando você achar que tudo está perdido, o 
futuro ainda lhe aguardará”. 

(E) “A história é um cavalo que galopa atravessando a janela, e 
você deve decidir se saltará para montar-lhe ou não”. 
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9  

Em todas as frases abaixo ocorre a presença do adjetivo “bom” / 
“boa” com diferentes sentidos. 

Assinale a frase em que há a indicação de um sinônimo 
inadequado para esse adjetivo. 

(A) Uma boa risada é um raio de sol na casa / barulhenta. 

(B) É um prazer navegar com bom tempo / estável. 

(C) Aquele apartamento está sendo vendido por bom preço / 
barato. 

(D) Acho que esse vestido está bom nela / bem ajustado. 

(E) Aquele aluno tem uma boa letra / legível. 

10  

O diminutivo em língua portuguesa mostra valores variados. 

Assinale a frase abaixo em que o diminutivo tem valor afetivo. 

(A) Nesse frio, bom mesmo é um cobertorzinho amigo. 

(B) O governo deseja que a inflação vá embora depressinha. 

(C) O deputado mostrava em seu pulso um reloginho barato. 

(D) Na Europa ocorre agora uma guerrinha suja. 

(E) A mobília da boneca tinha apenas duas cadeirinhas. 

 

Raciocínio Lógico Matemático 

11 

Uma distribuidora de produtos químicos recebeu 1600 litros de 
certo composto e deve distribuir toda essa quantidade entre 5 
laboratórios em partes proporcionais aos números  
3, 4, 5, 6 e 7. 

O laboratório que receber a menor quantidade receberá  

(A) 190 litros. 

(B) 192 litros. 

(C) 194 litros. 

(D) 196 litros. 

(E) 198 litros. 

12  

Flávio é engenheiro e seu salário é constituído de duas partes: 
60% do valor bruto referem-se ao trabalho de escritório e 40%, 
pelas visitas às obras. 

Flávio foi promovido; com isso, a parte do seu salário referente a 
visitas às obras teve aumento de 100%, mas a outra parte 
permaneceu igual. 

Sobre o novo salário, a parte relativa ao trabalho de escritório 
representa, aproximadamente, 

(A) 37%. 

(B) 39%. 

(C) 41%. 

(D) 43%. 

(E) 45%. 

13  

Milton, Nei e Otávio são técnicos e trabalham no interior do 
estado da Paraíba. Neste ano de 2022, os três fizeram cursos de 
aperfeiçoamento no Centro de Treinamento (CT) em João Pessoa. 

Considere as informações: 

• Milton chegou no CT em 27 de abril e permaneceu lá por 40 
dias. 

• Nei chegou no CT em 03 de maio e permaneceu lá por 37 
dias. 

• Otávio chegou no CT em 25 de abril e permaneceu lá por 36 
dias. 

Nas informações acima, o dia de chegada e o dia da partida são 
considerados como dias de permanência no CT. 

O número de dias que Milton, Nei e Otávio estiveram juntos no 
CT foi 

(A) 27. 

(B) 28. 

(C) 29. 

(D) 30. 

(E) 31. 

14  

Miguel, Artur e Heitor possuem idades diferentes e nasceram em 
cidades diferentes; um nasceu em Patos, outro em Cabedelo e 
outro em Santa Rita. 

As três afirmações seguintes sobre eles são verdadeiras: 

 Miguel é mais velho que o cabedelense. 

 Artur nasceu em Patos. 

 Heitor não é o mais novo. 

É correto concluir que  

(A) Miguel é mais novo que Artur. 

(B) Heitor nasceu em Santa Rita. 

(C) o santa-ritense é o mais velho. 

(D) o cabedelense é mais velho que Miguel. 

(E) Artur é mais velho que o patoense. 

15  

Carlos considera que um número é agradável quando a soma dos 
seus algarismos é 7 ou múltiplo de 7. Por exemplo, o ano de 2005 
foi agradável pois 2 + 0 + 0 + 5 = 7, e o de 2039 será também, pois 
2 + 0 + 3 + 9 = 14. 

Por esse critério, o número de anos agradáveis do século XX foi 
igual a 

(A) 7. 

(B) 10. 

(C) 11. 

(D) 13. 

(E) 14. 

16  

O valor da expressão numérica 

22022 − 22021 − 22020 + 22019

22020 − 22019
 

é 

(A) 5. 

(B) 4. 

(C) 3. 

(D) 2. 

(E) 1. 
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17  

Um número inteiro positivo é chamado de “quadrado perfeito” 
quando ele é o quadrado de um número inteiro positivo. Por 

exemplo, 16 é um quadrado perfeito pois é igual a 42. 

O número de quadrados perfeitos maiores do que 100 e menores 
do que 2023 é 

(A) 28. 

(B) 34. 

(C) 42. 

(D) 44. 

(E) 48. 

18  

Sobre 4 grandezas X, Y, Z e W sabe-se que: 

 A razão de W para X é 4:3 

 A razão de Y para Z é 3:2 

 A razão de Z para X é 1:6 

A razão de X+Y para Z+W é 

(A) 5:6 

(B) 4:7 

(C) 3:5 

(D) 6:11 

(E) 8:11 

19  

A soma de 2 números naturais é 22253. Um dos números é 
divisível por 10 e se retirarmos o algarismo das unidades desse 
número obtém-se o outro número. 

A diferença entre o maior e o menor número é 

(A) 13222. 

(B) 14644. 

(C) 15876. 

(D) 17732. 

(E) 18207. 

20  

Considere como verdadeiras as seguintes sentenças: 

 Se Gerson não é torcedor do Botafogo, então Luiz é torcedor 
do Treze. 

 Se Luiz é torcedor do Treze, então Débora não é torcedora do 
Campinense. 

 Se Débora não é torcedora do Campinense, então Lúcia é 
torcedora do Botafogo. 

 Lúcia não é torcedora do Botafogo. 

É correto concluir que 

(A) Luiz é torcedor do Treze. 

(B) Gerson é torcedor do Botafogo. 

(C) Luiz não é torcedor do Botafogo. 

(D) Débora é torcedora do Campinense. 

(E) Lúcia é torcedora do Treze. 

 

Atualidades 

21  

É um romance brasileiro de 2019 escrito pelo autor baiano Itamar 
Vieira Junior. Conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, 
marcadas por um acidente de infância, e que vivem em condições 
de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão 
da Chapada Diamantina. O romance foi originalmente publicado 
em Portugal, pela editora Leya, após vencer o prêmio de mesmo 
nome. No Brasil, é publicado pela editora Todavia. Além do 
Prémio Leya, venceu também importantes competições como o 
Prêmio Jabuti 2020 e o Prêmio Oceanos 2020. 

(adap. wikipedia) 

O texto refere-se ao romance 

(A) Torto Arado. 

(B) Baixo Esplendor. 

(C) Tudo é Rio. 

(D) Vista Chinesa. 

(E) Anos de Chumbo e Outros Contos. 

22  

Conceito, surgido a partir do Protocolo de Kyoto em 1997, que 
visa à diminuição dos gases de efeito estufa, que provocam 
diversos problemas ambientais associados às mudanças 
climáticas. Eles fazem parte de um mecanismo de flexibilização 
que auxilia os países que possuem metas de redução da emissão 
de gases poluentes a alcançá-las.  

A cada tonelada não emitida, gera-se um crédito. Assim, quando 
um país consegue reduzir a emissão dessa tonelada, ele recebe 
uma certificação emitida pelo Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), ou seja, recebe os créditos que estarão disponíveis 
para serem comercializados com os países que não alcançaram 
suas metas. 

A geração do crédito é realizada à medida que os países 
esforçam-se em projetos e ações que visam ao desenvolvimento 
sustentável, evitando, assim, o aumento do efeito estufa. 
Exemplos desses projetos são o empenho em reduzir os níveis de 
desmatamento, as campanhas para o consumo consciente, o uso 
de fontes de energia alternativas, entre outros. 

(mundoeducacao.uol.com.br. Adaptado) 

O texto refere-se aos créditos de 

(A) Hidrogênio. 

(B) Oxigênio. 

(C) Carbono. 

(D) Enxofre. 

(E) Silício.  
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23  

 
O mundo tem acompanhado o que acontece com a inflação nos 
Estados Unidos da América. Recentemente, a inflação por lá saiu 
de um platô de cerca de 2% ao ano e atualmente gira em torno 
de 8 a 9%. Na zona do euro, vemos acontecer fenômeno similar. 
Economias emergentes também sentem os efeitos negativos de 
uma inflação mais alta. 

Avalie se, entre as causas do aumento recente da inflação nos 
EUA, podem ser citados: 

I. O movimento de alta nas taxas de juros. 

II. Os incentivos econômicos concedidos aos americanos 
(pessoas e empresas) durante a pandemia do coronavírus. 

III. As paralisações nas cadeias produtivas por conta dos surtos 
de Covid. 

IV. A invasão da Ucrânia pela Rússia. 

Estão corretos os itens 

(A) I e II, apenas. 

(B) III e IV, apenas. 

(C) I, II e III, apenas. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) I, II, III e IV. 

24  

 
Grande artista brasileira, Gal Costa nos deixou neste mês de 
novembro de 2022. Artista única, de voz afinadíssima, transitou 
sempre por diversos movimentos artísticos da música popular 
brasileira. Seu nome, entretanto, estará para sempre associado, 
fundamentalmente, ao seguinte movimento: 

(A) Bossa Nova. 

(B) Jovem Guarda. 

(C) BRock. 

(D) Tropicalismo. 

(E) Mangue Beat. 

25  

Recentemente, algumas nações europeias foram sacudidas por 
crises políticas que afetaram vivamente seus Parlamentos. Um 
caso particularmente importante é o do Reino Unido, onde 
sucessivas crises sacudiram o Parlamento após a saída da União 
Europeia, no episódio conhecido como brexit. 

Em relação ao tema, avalie se as descrições a seguir são falsas (F) 
ou verdadeiras (V): 

I. A Primeira-Ministra Theresa May, do Partido Trabalhista, 
esteve à frente do governo por ocasião das intensas 
negociações com a União Europeia que culminaram no brexit. 
Vitoriosa no brexit, deixou o cargo de Primeira-Ministra 
pouco depois, dando por encerrada sua exitosa gestão. 

II. O poderoso Primeiro-Ministro Boris Johnson, do Partido 
Conservador, sucedeu Theresa May. No cargo, Johnson 
tentou desfazer o brexit. Com isso, administrou crise após 
crise até ser acusado de comportamento inadequado em dois 
episódios: no primeiro, foi acusado de promover uma festa 
na residência oficial e escritório do Primeiro-Ministro, bem no 
auge da pandemia; um segundo episódio, no qual promoveu 
a vice-chefe da bancada do governo no parlamento uma 
pessoa acusada reiteradas vezes de assédio sexual, causou a 
renúncia de vários ministros e acabou por levar à renúncia de 
Johnson, em 2021.  

III. Johnson foi sucedido por Liz Truss, que serviu como Primeira-
Ministra do Reino Unido por cerca de seis meses, sem 
entretanto ocupar o cargo de líder do Partido Conservador 
nesse período. Caiu por conta de uma desastrosa política 
econômica, agravada pelos efeitos da pandemia e da guerra 
Rússia-Ucrânia. 

As descrições são, respectivamente, 

(A) F – F – F. 

(B) F – F – V. 

(C) V – F – F. 

(D) V – V – V. 

(E) F – V – V. 

 

Legislação Básica 

26  

Joana, servidora pública federal, ocupante de cargo de 
provimento efetivo há uma década, almejava obter licença para 
resolver um grave problema particular, afeto à administração de 
uma empresa deixada por seu falecido pai. 

Ao se inteirar sobre a existência de licença dessa  
natureza no âmbito da Lei nº 8.112/1990, foi-lhe corretamente 
informado que 

(A) em razão da prevalência do interesse público sobre o privado, 
a lei não prevê licença dessa natureza. 

(B) a licença alvitrada pode ser deferida pelo prazo máximo de 
dois anos, sendo que Joana somente receberia sua 
remuneração no primeiro ano. 

(C) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem 
remuneração, não podendo ter a sua duração reduzida ou 
cessada por decisão superveniente. 

(D) a licença alvitrada pode ser deferida por até três anos, sem 
remuneração, podendo ser interrompida a qualquer tempo, a 
pedido de Joana ou no interesse do serviço. 

(E) a licença alvitrada pode ser deferida por até um ano, sem 
prejuízo da remuneração, podendo ser interrompida a 
qualquer tempo, a pedido de Joana ou no interesse do 
serviço. 
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27  

Determinado órgão de segurança pública almejava realizar o 
tratamento dos dados pessoais de diversos indivíduos, sendo que 
todos eram pessoas naturais, para um objetivo estritamente 
relacionado às suas atividades finalísticas. 

Ao tomar conhecimento dessa iniciativa, a organização não 
governamental “amigos da privacidade” consultou o seu 
advogado a respeito de sua compatibilidade com a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD), sendo corretamente esclarecido que 

(A) a LGPD não é aplicada à referida espécie de tratamento, que 
deve ser regida por legislação específica. 

(B) a LGPD autoriza expressamente essa espécie de tratamento, 
que pode ser livremente realizado por órgão público ou por 
pessoa jurídica de direito privado. 

(C) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, 
salvo se houver prévia e expressa autorização do titular dos 
dados pessoais. 

(D) a LGPD veda expressamente essa espécie de tratamento, 
ressalvada, apenas, a possibilidade de ponderação, no caso 
concreto, à luz dos interesses envolvidos;  

(E) a LGPD somente permite o arquivamento dos dados pessoais, 
não o tratamento almejado pelo órgão de segurança pública, 
sem o consentimento do titular dos dados. 

28  

Igor, servidor público federal ocupante de cargo de provimento 
efetivo, encontrava-se em débito com o erário. Apesar disso, ao 
fim de processo administrativo disciplinar, no qual lhe foram 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, a autoridade 
competente decidiu demiti-lo, mas foi informada por um assessor 
a respeito do referido débito. 

À luz dessa narrativa e considerando os balizamentos 
estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990, é correto afirmar que a 
autoridade competente 

(A) não pode demitir João, que será posto em disponibilidade até 
a quitação do débito. 

(B) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de inscrição em dívida ativa. 

(C) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de sofrer a penhora de seus 
vencimentos. 

(D) pode demitir João, que terá o prazo de sessenta dias para 
quitar o débito, sob pena de sofrer o arresto de seus 
vencimentos. 

(E) não pode demitir João, que permanecerá exercendo suas 
funções até quitar o débito existente, mediante desconto 
mensal não superior a 10% dos seus vencimentos. 

29  

Maria forneceu os seus dados pessoais para usufruir determinado 
benefício assistencial ofertado pelo Estado Alfa. Considerando 
que Maria figurava como parte interessada em um processo 
administrativo no qual certo órgão da Administração Pública lhe 
aplicara a sanção de multa, um servidor constatou que as 
referidas informações poderiam ser utilizadas, neste último 
processo, para demonstrar que Maria não tinha razão em suas 
alegações.  

À luz da sistemática estabelecida pela Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), é correto afirmar que 

(A) é vedado que órgão da Administração Pública, enquanto 
controlador dos dados pessoais, os utilize para qualquer 
outro fim que não aquele indicado pelo titular. 

(B) o princípio da universalidade das provas, contemplado na 
LGPD, autoriza a utilização dos dados pessoais de Maria para 
os fins pretendidos pelo servidor. 

(C) como os dados pessoais foram apresentados por Maria, para 
o exercício regular de um direito, não poderiam ser utilizados 
em seu prejuízo. 

(D) a Administração Pública, sempre que figure como operadora 
dos dados pessoais, pode utilizá-los da forma que melhor lhe 
aprouver. 

(E) a LGPD autoriza a utilização dos dados fornecidos por Maria 
caso o bem jurídico a ser tutelado seja de interesse público. 

30  

João, servidor público federal ocupante de cargo de provimento 
efetivo, sofreu grave acidente quando se encontrava no exercício 
de suas funções regulares. Em razão da limitação que sofreu em 
sua capacidade física, conforme verificado em inspeção médica, 
viu-se impossibilitado de voltar a exercer a função anterior. 

Considerando os termos dessa narrativa, é correto afirmar que 
João deve ser 

(A) necessariamente aposentado. 

(B) necessariamente exonerado. 

(C) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, 
caso não haja cargo vago, atuará como excedente, até a 
ocorrência da vaga. 

(D) readaptado, se estiverem presentes os requisitos exigidos e, 
caso não haja cargo vago, posto em disponibilidade, até a 
ocorrência de vaga. 

(E) transferido para cargo diverso, de carreira distinta, de 
atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de 
escolaridade e equivalência de vencimentos. 
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Conhecimentos Específicos 

31  

Com relação às medidas de prevenção da cárie dentária, analise 
as afirmativas a seguir. 

I. Fluoretação das águas de abastecimento e uso de cremes 
dentais fluoretados são exemplos de aplicação tópica de 
fluoretos. 

II. Um dos pilares da prevenção de lesões cariosas é o consumo 
consciente de açúcar. 

III. A suplementação dietética com flúor dispensa a prescrição 
profissional. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) II e III, apenas. 

32  

Com relação à etiopatogenia da gengivite, assinale V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) A formação da película adquirida do esmalte é a primeira 
etapa no processo de formação da placa dental 
supragengival. 

(   ) Colonizadores secundários conseguem se aderir por meio da 
co-adesão. 

(   ) Os cocos são os colonizadores primários na formação do 
biofilme supragengival. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, F e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e V. 

(D) V, V e V. 

(E) F, V e V. 

33  

O tratamento das infecções odontogênicas representa um 
desafio para os Cirurgiões-dentistas e Cirurgiões 
bucomaxilofaciais. Com relação ao tema, analise as afirmativas a 
seguir. 

I. Os actinomices são microorganismos gram negativos 
fortemente associados com infecções oportunistas.  

II. A antibioticoterapia oral é indicada e efetiva na resolução dos 
casos mais graves. 

III. Os principais grupos de bactérias encontrados nas infecções 
odontogênicas são cocos aeróbios gram positivos, cocos 
anaeróbicos gram positivos e bastonetes anaeróbicos gram 
negativos. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I e II, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, apenas. 

(E) III, apenas. 

34  

A hemorragia é uma possível complicação pós exodontia para a 
qual o Cirurgião-dentista deve estar preparado. Com relação ao 
tema, assinale a alternativa que apresenta a situação clínica com 
maior risco de hemorragia pós extração. 

(A) Paciente usuário de AAS. 

(B) Paciente apresentando INR = 1. 

(C) Paciente com hemofilia A. 

(D) Paciente com tempo de protrombina igual a 10 segundos. 

(E) Paciente com tempo de coagulação de 5 minutos. 

35  

Reconhecer as características de um tecido saudável é 
fundamental para identificar as alterações patológicas.  
Com relação aos aspectos anatômicos macroscópicos e 
microscópicos observados no periodonto saudável, assinale  
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Os tecidos de inserção supracrestais são formados pelo 
epitélio juncional e pela inserção conjuntiva. 

(   ) A gengiva inserida apresenta um aspecto de “casca de 
laranja” devido às cristas epiteliais e papilas do tecido 
conjuntivo. 

(   ) O epitélio juncional pode ser lesionado por sondagens com 
força excessiva, gerando sangramento no sulco. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e F. 

(D) F, V e F. 

(E) F, F e V. 

36  

Com relação ao cisto da fenda branquial, é correto afirmar que 

(A) é mais frequente em mulheres a partir dos 50 anos. 

(B) também é chamado de cisto submandibular. 

(C) é uma lesão potencialmente maligna. 

(D) ocorre mais frequentemente na região lateral superior do 
pescoço. 

(E) deve ser tratado de forma medicamentosa. 

37  

As lesões bucais observadas em pacientes com líquen plano 
erosivo apresentam, na maioria dos casos, um aspecto clínico 
idêntico às lesões encontradas nos casos de 

(A) lúpus eritematoso cutâneo crônico. 

(B) erisipela. 

(C) dermatite atópica. 

(D) sarampo. 

(E) sífilis. 
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38  

Com relação às diferentes posologias de aplicação de produtos 
contendo flúor para a prevenção da cárie dentária, assinale  
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) A solução para bochecho contendo fluoreto de sódio a 0,2% é 
indicada para uso diário. 

(   ) O verniz fluoretado a 5% é indicado para ser aplicado a cada 6 
meses. 

(   ) O fluoreto de sódio a 2% em gel neutro é de uso anual. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, V e F. 

(B) V, V e V. 

(C) V, V e F. 

(D) F, V e V. 

(E) F, F e V. 

39  

Todos os agentes medicamentosos podem apresentar efeitos 
adversos ou interação com outras drogas. Um exemplo, é a 
interação entre a varfarina e alguns antibióticos. 

Com relação ao tema, assinale a opção que apresenta um 
antibiótico que pode levar ao aumento do INR em pacientes 
usando varfarina. 

(A) Metronidazol. 

(B) Amoxicilina. 

(C) Levofloxacina. 

(D) Fluoxetina. 

(E) Corbadrina. 

40  

Analise a seguinte situação clínica: paciente com periodontite 
estágio 1, grau A, localizada, retorna para consulta de 
manutenção periodontal. Ao exame é identificada uma lesão 
endo-periodontal grau 1 no elemento 44, com profundidade de 
sondagem = 12mm, sem dano radicular. 

As demais bolsas estão controladas. Neste caso, o tratamento 
deve ser iniciado por 

(A) raspagem subgengival na bolsa do dente 44. 

(B) cirurgia regenerativa com amelogeninas. 

(C) exodontia do dente 44. 

(D) tratamento endodôntico do dente 44. 

(E) ajuste oclusal. 

41  

A osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos 
(MRONJ) é uma complicação relativamente rara, que pode 
acometer os pacientes após procedimentos odontológicos como 
exodontias. 

Com relação ao tema, assinale a opção que apresenta somente 
exemplos de drogas potencialmente associadas com o 
desenvolvimento da MRONJ. 

(A) Denosumabe, pamidronato e furosemida. 

(B) Zoledronato, pamidronato e denosumabe. 

(C) Adalimumabe, denosumabe e ácido tranexâmico. 

(D) Denosumabe, alendronato de sódio e ácido tranexâmico. 

(E) Furosemida, alendronato de sódio e ácido tranexâmico. 

42  

O cirurgião dentista deve estar atento durante o atendimento 
clínico e as cirurgias para prevenir acidentes operatórios que 
possam por em risco o paciente, bem como estar preparado para 
realizar as manobras necessárias para reverter complicações. 

No caso de engasgo com bloqueio das vias aéreas, por exemplo, o 
profissional deve realizar a manobra de 

(A) Valsalva. 

(B) Epley. 

(C) Hamilton. 

(D) Chompret. 

(E) Heimlich. 

43  

A pandemia de COVID-19 teve grande impacto na prática 
odontológica, exigindo dos cirurgiões-dentistas a adoção de 
práticas ainda mais rígidas de biossegurança para redução dos 
riscos ocupacionais. 

Com relação ao tema, assinale V para a afirmativa verdadeira e F 
para a falsa. 

(   ) A vacinação dos profissionais de Odontologia é fundamental 
para minimizar os riscos de complicações relacionadas à 
COVID-19. 

(   ) Os equipamentos de proteção respiratória ideais para uso 
pelo cirurgião dentista são os respiradores padrão PFF-2. 

(   ) O uso de proteção ocular não oferece proteção adicional no 
caso da realização de procedimentos com produção de 
aerossóis. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, F e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e F. 

(D) F, V e V. 

(E) V, V e V. 

44  

As técnicas de exame de imagem tridimensionais são indicadas 
em diferentes situações clínicas, possibilitando diagnóstico e 
planejamento mais precisos. 

Assinale a opção que apresenta um exame de imagem que 
permite análise tridimensional do dente e periodonto, de grande 
auxílio para a pesquisa de fraturas e trincas, estudo da anatomia 
do sistema de canais radiculares e planejamento de implantes. 

(A) Radiografia periapical digital com posicionador. 

(B) Radiografia panorâmica digital com ampliação constante. 

(C) Radiografia oclusal. 

(D) Tomografia computadorizada de feixe cônico. 

(E) Tomografia computadorizada convencional. 
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45  

Com relação às diferenças entre a tomografia computadorizada 
convencional médica (TC) e a tomografia computadorizada de 
feixe cônico (CBCT), analise as afirmativas a seguir. 

I. Na TC, os voxels são anisotrópicos, enquanto na CBCT são 
isotrópicos. 

II. A CBCT utiliza maiores doses de radiação do que a TC. 

III. Os feixes de radiação da CBCT são mais focalizados e a 
radiação menos dispersa do que na TC. 

está correto o que afirma em 

(A) II e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) I, II e III. 

(E) I, apenas. 

46  

As bases para o funcionamento e organização do sistema de 
saúde em nosso país são definidas pelos princípios estruturantes 
do SUS, estabelecidos pelas leis de número 

(A) 8.080/90 e 8.140/90. 

(B) 8.008/90 e 8.142/90. 

(C) 8.008/90 e 8.140/90. 

(D) 8.080/90 e 8.142/90. 

(E) 8.088/90 e 8.122/90. 

47  

O uso dos dentifrícios com flúor é um dos pontos fundamentais 
para a prevenção da cárie dentária. 

Com relação ao tema, assinale V para a afirmativa verdadeira e F 
para a falsa. 

(   ) As duas formas mais comuns de flúor presentes nos 
dentifrícios são fluoreto de sódio e fluorfosfato neutro. 

(   ) Cremes dentais de uso adulto devem conter no máximo 
950ppm de flúor. 

(   ) O monofluorfosfato de sódio é uma das formas de flúor que 
podem presentes nos dentifrícios. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, F e F. 

(B) V, F e V. 

(C) F, F e V. 

(D) V, V e F. 

(E) V, V e V. 

48  

O comportamento do paciente na clínica de odontopediatria 
pode ser um fator complicador para o tratamento, sendo comum 
o uso de escalas de comportamento para definir o grau de 
complexidade envolvido no manejo de cada paciente. Com 
relação ao tema, analise as afirmativas a seguir. 

I. Segundo a escala comportamental de Frankl, a criança pode 
apresentar comportamento: definitivamente negativo, 
negativo, positivo e definitivamente positivo. 

II. A classificação clínica de Wright define que o paciente 
pediátrico em 3 grupos: cooperativo, ausência de habilidade 
cooperativa e potencialmente cooperativo. 

III. A classificação de Mummery define o paciente como: 
colaborador, não-colaborador e imprevisível. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, II e III. 

(B) I, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I e II, apenas. 

49  

O Cirurgião-dentista e sua equipe auxiliar devem atuar sempre 
obedecendo os preceitos do Código de Ética Odontológica. 

Com relação ao tema, assinale V para a afirmativa verdadeira e F 
para a falsa. 

(   ) Um dos deveres fundamentais do Cirurgião-dentista é 
promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, 
cargos e cidadania, independentemente de exercer a 
profissão no setor público ou privado. 

(   ) O Cirurgião-dentista tem o direito de recusar-se a exercer a 
profissão em âmbito público ou privado onde as condições de 
trabalho não sejam dignas, seguras e salubres. 

(   ) É um dos deveres do Cirurgião-dentista diagnosticar, planejar 
e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos 
limites de suas atribuições, observados o estado atual da 
Ciência e sua dignidade profissional. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e V. 

(D) F, V e V. 

(E) F, V e F. 

50  

De acordo com a classificação atual das doenças e condições 
periodontais, proposta pelo World Workshop de 2017, a 
apresentação clínica da forma não necrosante de periodontite, 
associada com a progressão mais rápida, é classificada como 

(A) Grau A. 

(B) Grau B. 

(C) Grau C. 

(D) Estágio IV. 

(E) Agressiva 
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51  

Com base nos conceitos atuais e na nova classificação das 
doenças e condições periodontais e peri-implantares, é correto 
dizer que os modificadores do grau da periodontite são 

(A) idade e extensão. 

(B) severidade e extensão. 

(C) gênero e etilismo. 

(D) fumo e diabetes. 

(E) placa e cálculo. 

52  

Ao realizar o periograma, o parâmetro clínico que deve ser 
aferido para identificar e mensurar a progressão da destruição do 
periodonto de sustentação associada com a periodontite é 

(A) sangramento à sondagem. 

(B) perda óssea. 

(C) profundidade de bolsa. 

(D) nível de inserção clínico. 

(E) grau de mobilidade dentária. 

53  

Nos casos clínicos em que a cárie atinge o nível da crista óssea, 
sendo necessária a realização de cirurgia periodontal para 
restabelecimento do espaço biológico, o principal fator que deve 
ser levado em consideração na hora de decidir pela realização ou 
não de uma incisão do tipo “colarinho”, com remoção de tecido 
mole é 

(A) a altura da faixa de tecido queratinizado presente. 

(B) a extensão da osteotomia. 

(C) a altura do tronco radicular. 

(D) a idade do paciente. 

(E) a experiência do cirurgião. 

54  

Após a realização de um procedimento cirúrgico ambulatorial, de 
médio porte, onde podemos esperar dor pós-operatória 
moderada a forte, o uso de um comprimido de 10mg de 
Cetorolaco Trometamol pode oferecer conforto ao paciente. 

Assinale a alternativa que apresenta a via de administração deste 
medicamento e sua principal vantagem. 

(A) Via oral – desvio da circulação porta. 

(B) Via sublingual – rápida absorção e ação terapêutica;  

(C) Via retal – rápida absorção e ação terapêutica. 

(D) Via oral – rápida absorção e ação terapêutica. 

(E) Via sublingual – ausência de risco de reação alérgica. 

55  

Mondelli e colaboradores propõem que as cavidades podem ser 
classificadas de acordo com o número de faces do dente que 
acometem, bem como pela posição dessas faces. 

Assim, uma cavidade envolvendo as faces mesial e oclusal de um 
molar, seria classificada como 

(A) mésio-oclusal simples. 

(B) oclusomesial complexa. 

(C) oclusomesial dupla. 

(D) mésio-oclusal complexa. 

(E) mésio-ocusal composta. 

56  

Mondelli e colaboradores, definem o respeito aos fundamentos 
do preparo das cavidades dentárias como passo fundamental 
para o sucesso dos procedimentos restauradores. 

Com relação ao tema, assinale V para a afirmativa verdadeira e  
F para a falsa. 

(   ) Uma classe V vestibular é classificada como uma cavidade 
simples e intracoronária. 

(   ) Ângulos diedros do 3º grupo são formados pelas paredes de 
fundo da cavidade, como no caso do ângulo axiopulpar. 

(   ) Cavidades intraextracoronárias são preparos que podem 
apresentar cobertura parcial ou total das cúspides e de outras 
faces do dente. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e F. 

(B) V, F e V. 

(C) V, F e F. 

(D) F, F e V. 

(E) V, V e V. 

57  

A correta avaliação ortodôntica e oclusal do paciente pediátrico 
deve ser feita de forma rotineira para possibilitar a detecção 
precoce de alterações da normalidade. 

Com relação ao tema, é correto afirmar que 

(A) incisivos superiores com coroas vestibularizadas e raízes 
lingualizadas são característicos da classe III de Angle. 

(B) a classe II de Angle pode apresentar divisão e subdivisão. 

(C) os espaços primatas são observados na dentição mista. 

(D) o espaço livre de Nance é encontrado na dentição decídua, 
enquanto o Leeway space é visto na dentição permanente. 

(E) o espaço de liberdade de movimento é obtido após a 
exodontia dos primeiros pré-molares com finalidade 
ortodôntica. 

58  

Caso suspeite de uma lesão oral compatível com sífilis primária, o 
cirurgião-dentista pode solicitar um exame de sangue como teste 
de triagem inespecífica para doenças sexualmente transmissíveis, 
chamado 

(A) FTA-ABS. 

(B) TPHA. 

(C) VDRL. 

(D) MHA-TP. 

(E) TPPA. 
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59  

Relacione as alterações de desenvolvimento dentário com suas 
respectivas características. 

1. Hipoplasia de Turner 

2. Dente de Hutchinson 

3. Amelogênese imperfeita 

4. Hipoplasia de esmalte 

(   ) Ocorre em forma de fossetas, ranhuras ou em grandes áreas 
com ausências de esmalte. 

(   ) Relacionado com a sífilis congênita. 

(   ) Defeito do esmalte, encontrado em dentes permanentes, 
causado pela presença de doença inflamatória nos dentes 
decíduos sobrejacentes. 

(   ) Alteração de desenvolvimento da estrutura do esmalte na 
ausência de uma alteração sistêmica ou local que a 
desencadeie. 

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem 
apresentada. 

(A) 4 – 3 – 2 – 1. 

(B) 4 – 2 – 1 – 3. 

(C) 3 – 4 – 1 – 2. 

(D) 4 – 1 – 2 – 3. 

(E) 2 – 3 – 1 – 4. 

60  

De acordo com a literatura, os sais anestésicos locais com maior 
frequência reportada de parestesia após infiltração para bloqueio 
anestésico do nervo alveolar inferior são 

(A) epinefrina e corbadrina. 

(B) felipressina e levonordefrina. 

(C) prilocaína e mepivacaína. 

(D) articaína e lidocaína. 

(E) articaína e prilocaína. 

61  

As diferentes formas de apresentação dos medicamentos 
influenciam diretamente no efeito da medicação e na aceitação 
por parte dos pacientes. No caso de princípios ativos que tenham 
gosto forte e desagradável, a apresentação disponível que 
permitiria mascarar o gosto do medicamento e assegurar boa 
aceitação por parte do paciente seria a forma de 

(A) comprimidos. 

(B) elixir. 

(C) granulados. 

(D) drágeas. 

(E) suspensão. 

62  

A necrose pulpar é a evolução natural do processo inflamatório 
intenso, não responsivo à remoção do agente causal, que se 
observa nos casos de 

(A) hiperemia pulpar. 

(B) hipersensibilidade dentinária. 

(C) pulpite reversível. 

(D) pulpite irreversível. 

(E) fratura do esmalte. 

63  

De acordo com a literatura atual, o anestésico local utilizado na 
Odontologia, considerado como tendo efeito de longa duração  
é a 

(A) mepivacaína. 

(B) lidocaína. 

(C) bupivacaína. 

(D) prilocaína. 

(E) articaína. 

64  

A infecção fúngica, comumente encontrada na cavidade oral de 
pacientes acometidos pela Síndrome da Imunodeficiência 
adquirida é a 

(A) aspergilose. 

(B) tricomoníase. 

(C) candidíase. 

(D) mononucleose. 

(E) sífilis. 

65  

Analise a seguinte situação clínica: Paciente de 23 anos, sexo 
feminino, sem comprometimento sistêmico, não fumante e sem 
periodontite. Ao exame, apresenta dois sítios com profundidade 
de bolsa à sondagem aumentada, medindo respectivamente 
10mm e 15mm nas faces V e M do dente 46. Observa-se na 
radiografia, um defeito intraósseo atingindo o ápice radicular da 
raiz mesial do elemento 46. O mesmo possui uma restauração 
extensa em resina e não responde ao teste de vitalidade. 

Assinale a opção que apresenta o diagnóstico correto de acordo 
com a nova classificação das lesões endoperiodontais, proposta 
pelo World Workshop de 2017. 

(A) Lesão endoperiodontal grau 1. 

(B) Lesão endoperiodontal grau 2. 

(C) Lesão endoperiodontal grau 3. 

(D) Lesão de furca grau 2. 

(E) Lesão de furca grau 3. 

66  

Na periodontia, a prescrição de antibióticos pode ser feita em 
casos restritos. 

Assinale a opção que apresenta uma situação clínica em que deve 
ser indicada a prescrição de antibióticos. 

(A) Profilaxia de rotina, previamente às raspagens subgengivais. 

(B) Abscesso gengival associado à retenção de corpo estranho. 

(C) Gengivoestomatite herpética primária. 

(D) Periodontite estágio 2, grau A, generalizada. 

(E) Gengivite necrosante com linfoadenopatia e febre. 
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67  

Com relação ao uso das soluções anestésicas locais, assinale  
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Em um paciente com histórico de IAM recente, que necessita 
de um atendimento de urgência odontológica, recomenda-se 
limitar o uso de epinefrina a 0,04mg/sessão. 

(   ) A articaína é excretada pelo fígado, devendo 
preferencialmente ser evitada em pacientes com insuficiência 
renal crônica. 

(   ) A utilização de epinefrina na diluição de 1:200.000 permite a 
utilização de até 4 tubetes com segurança em pacientes com 
doença cardiovascular. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e V. 

(D) F, F e F. 

(E) F, V e V. 

68  

Com relação ao exposto no Código de Ética Odontológica, analise 
as afirmativas a seguir. 

I. Constitui infração ética adotar novas técnicas ou materiais 
que não tenham efetiva comprovação científica. 

II. Constitui infração ética propor ou executar tratamento fora 
do âmbito da Odontologia. 

III. Constitui infração ética se o Cirurgião-dentista deixar de 
atestar atos executados no exercício profissional, mediante 
solicitação do paciente ou de seu representante legal. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 

69  

A desordem multissistêmica que causa inflamação dos vasos, 
podendo acometer mucosa ocular, genital e oral (com lesões 
semelhantes às lesões de estomatite aftosa recorrente), cuja 
maior prevalência é no Oriente médio e no Japão, é chamada 

(A) Doença de Addison. 

(B) Doença de Behçet. 

(C) Doença de Kawasaki. 

(D) Doença de Guillain-Barré. 

(E) Doença mão-pé-boca. 

70  

Há evidências consistentes na literatura de que focos de infecção 
intraorais de origem periodontal ou endodôntica podem estar 
associados com efeitos sistêmicos por meio da ação de citocinas 
pró-inflamatórias e proteínas de fase aguda. 

Com relação ao tema, assinale a alternativa que apresenta a 
proteína de fase aguda, reconhecida como marcador de risco 
cardiovascular, que pode estar aumentado na presença de focos 
de infecção e inflamação intraorais. 

(A) IL-18. 

(B) Troponina. 

(C) HDL. 

(D) PCR. 

(E) IL-1beta. 
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Questão Discursiva 

Analise o caso clínico a seguir e responda as questões propostas. 

Paciente de 32 anos, sexo feminino, melanoderma, transplantada renal desde os 18 anos, fazendo uso de imunossupressores, sem outras 
doenças sistêmicas conhecidas, buscou atendimento no consultório odontológico com a seguinte queixa: mau hálito intenso de início 
recente; dor na gengiva; sangramento gengival espontâneo; mal-estar e febre baixa. 

Na anamnese, relatou que os sintomas se iniciaram 3 semanas depois da colocação do aparelho ortodôntico fixo. 

No exame clínico, observou-se: linfonodos aumentados; índice de sangramento gengival e índice de placa visível de 100%; presença de 
papilas invertidas; braquetes colados em contato com a margem gengival e hálito fétido. Também pode ser observado cálculo intrasulcular 
generalizado. 

O exame periapical completo realizado 1 mês antes mostra níveis normais das cristas ósseas alveolares. 

a) Segundo os critérios e a nomenclatura propostos pela atual classificação das doenças e condições periodontais (2017) apresente o 
diagnóstico do caso. 

b) Identifique quais parâmetros clínicos e radiográficos suportam o diagnóstico dado. 

c) Descreva o passo a passo da conduta indicada para o tratamento dessa condição periodontal. 
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