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Nas questões a seguir, assinale, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas respostas.
Em sua prova, caso haja opção(ões) constituída(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados
apresentados como situação hipotética deverão ser considerados como premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.
Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão
ser utilizados para anotações, rascunhos etc.
Caso, em sua prova, haja questão que demande conhecimentos de informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário,
considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que não há restrições de proteção, de
funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados.

PROVA OBJETIVA
QUESTÃO 1

QUESTÃO 3

Em relação às doenças periodontais e ao diabetes melito, assinale
a opção correta.

No que se refere ao biofilme dentário, fator etiológico primário da

A A associação entre doença periodontal e diabetes melito tem
sido demonstrada em pacientes com diabetes melito tipo I,
sendo inconclusivos os estudos em pacientes com diabetes
melito tipo II.

A A ingesta de carboidratos fermentáveis induz um desequilíbrio

B Estudos microbiológicos demonstram que a composição do
biofilme subgengival em pacientes diabéticos com doença
periodontal difere substancialmente da de não diabéticos.
C A inter-relação entre diabetes melito e doenças periodontais é
bidirecional, sendo a inflamação o mecanismo-chave nessa
associação.
D A associação de agentes antimicrobianos sistêmicos ao
tratamento periodontal mecânico é ineficiente na resolução da
inflamação periodontal em pacientes diabéticos.
E O diabetes melito é um fator de risco para a periodontite
crônica, independentemente do controle glicêmico.
QUESTÃO 2

Acerca das doenças periodontais, assinale a opção correta.

doença cárie, assinale a opção correta.

ecológico do biofilme que pode favorecer exclusivamente o
crescimento de estreptococos do grupo mutans.
B O

biofilme

supragengival

consiste

em

comunidades

polimicrobianas compostas principalmente por bactérias
gram-negativas e anaeróbias facultativas.
C Os

estreptococos

do

grupo

mutans

são

detectados

exclusivamente em humanos e incluem as espécies
Streptococcus mutans e Streptococcus gordonii.
D O desequilíbrio da homeostasia no biofilme dentário
decorrente da ingestão frequente de açúcares resulta em
aumento de espécies bacterianas acidogênicas e proteolíticas.
E Uma atividade de cárie mais pronunciada está associada à
redução na concentração de espécies iônicas inorgânicas no
biofilme dentário e ao aumento na concentração de
polissacarídeos extracelulares (PEC).
QUESTÃO 4

A O fumo é considerado um fator de risco para a periodontite
crônica, e avaliações histológicas de tecidos periodontais em
indivíduos fumantes revelam aumento da vascularização
tecidual.

A respeito da etiopatogenia da doença cárie, assinale a opção

B A progressão da periodontite agressiva é dependente da
higiene bucal do indivíduo, dos fatores locais predisponentes
e dos fatores de risco sistêmicos, tais como fumo, estresse,
HIV e resposta imuneinflamatória.

fatores de virulência capazes de metabolizar exclusivamente a

C As doenças periodontais associadas à presença de biofilme
dental são de etiologia multifatorial, sendo a periodontite
crônica a forma mais prevalente na população geral.
D Indivíduos colonizados continuamente por patógenos
periodontais supra e subgengivalmente sempre desenvolvem
periodontite crônica.
E Diferenças interindividuais na síntese e secreção de diversos
mediadores de inflamação determinam a susceptibilidade e(ou)
a gravidade da periodontite crônica.

correta.
A As bactérias de um biofilme considerado cariogênico possuem
sacarose.
B O efeito do consumo de açúcares sobre a dentição ocorre
principalmente durante a infância e a adolescência.
C O declínio da prevalência da doença cárie na população
mundial está relacionado a fatores socioeconômicos e
comportamentais, que são considerados mascaradores na
etiopatogenia da doença cárie.
D Alterações no fluxo salivar afetam a capacidade tamponante da
saliva e diminuem a produção de ácidos pelas bactérias
cariogênicas do biofilme.
E É de 3,5 o pH crítico necessário para a desmineralização dos
cristais de hidroxiapatita.
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QUESTÃO 5
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QUESTÃO 8

Em relação ao diagnóstico, ao controle e ao tratamento da doença
cárie, assinale a opção correta.

Assinale a opção correta, relativamente a propriedades, composição
e desempenho das resinas compostas.

A Indivíduos com hipossalivação apresentam maior
predisposição ao desenvolvimento da doença cárie, se
comparados com indivíduos com fluxo salivar normal, mas a
progressão da doença não difere entre os dois grupos.
B O dentista deve aconselhar o paciente a eliminar a ingestão de
açúcares.
C As manchas brancas em superfícies oclusais devem ser
controladas como qualquer mancha branca de superfície livre
dentária.
D A superfície oclusal é a mais suscetível à doença cárie, em
decorrência das características histológicas do esmalte nos
sulcos e nas fissuras.
E A doença cárie progride de forma rápida e, em ausência de
tratamento, leva à perda completa dos tecidos mineralizados
dentários.

A O tempo de fotopolimerização de resinas compostas independe
do grau de opacidade.
B Os organossilanos são agentes de ligação responsáveis pela
união da carga, sob a forma de partículas de reforço e(ou)
fibras, à matriz resinosa.
C Para aumentar a opacidade das resinas compostas, é feita a
incorporação de opacificadores altamente efetivos, como o
dióxido de titânio, o óxido de alumínio e o hidroxitolueno
butilado.
D Resinas compostas reforçadas por sílica são mais suscetíveis ao
desgaste abrasivo e, consequentemente, têm menor
longevidade que as resinas com partículas de cargas de vidro.
E O grau de conversão (GC) de uma resina composta é um
parâmetro que influencia no desempenho do material: quanto
menor o GC, melhores serão as propriedades mecânicas e
maior será a resistência ao desgaste.

QUESTÃO 6

No que concerne ao uso de fluoretos na odontologia, assinale a
opção correta.
A A aplicação profissional de altas concentrações de flúor é
desnecessária em pacientes sem manifestação clínica da doença
cárie.
B Os aspectos clínicos da fluorose dentária caracterizam-se por
linhas brancas e finas no esmalte, sendo as lesões unilaterais e
assimétricas.
C É recomendado reduzir o uso de géis e vernizes fluoretados em
crianças com alta atividade de cárie, para evitar risco de
fluorose dentária.
D A presença de pequenas concentrações diárias de fluoretos na
cavidade bucal não está relacionada à eficácia no controle da
doença cárie.
E O uso de fluoreto evita a desmineralização do esmalte dentário
após a ingestão de sacarose.
QUESTÃO 7

Os adesivos dentários permitiram, nos últimos sessenta anos,
grandes avanços na prática clínica odontológica. A respeito desse
assunto e dos vários aspectos a ele relacionados, assinale a opção
correta.
A A classificação internacionalmente aceita dos adesivos inclui
os autocondicionantes, os adesivos convencionais com
condicionamento ácido prévio e os cimentos ionoméricos.
B Os adesivos dentários autocondicionantes apresentam a mesma
durabilidade de adesão ao esmalte e à dentina.
C Na composição dos adesivos autocondicionantes, encontra-se
o ácido fosfórico a 37%.
D Os adesivos de múltiplos passos cujo primer é formulado à
base de acetona são menos sensíveis a variações técnicas
durante a aplicação.
E Os cimentos ionoméricos e os adesivos dentinários promovem
a adesão à dentina por meio de mecanismo semelhante.

QUESTÃO 9

Assinale a opção correta com referência aos cimentos ionoméricos.
A Devido à alta proporção de pó/líquido, os cimentos
ionoméricos podem ser mais agressivos ao complexo
dentino-pulpar que os cimentos restauradores.
B O ácido tartárico presente no líquido dos cimentos de
ionômero de vidro melhora o processo de manipulação,
aumentando os tempos de trabalho e de presa.
C A composição básica do pó do cimento de ionômero de vidro
convencional compreende os compostos SiO2, AR2O3, ARF3,
CaF2, NaF e H2PO4.
D O mecanismo de adesão dos cimentos ionoméricos envolve a
quelação dos ácidos carboxílicos com o cálcio da dentina e do
esmalte.
E A resistência de união dos cimentos ionoméricos ao esmalte é
semelhante à resistência desses cimentos à dentina.
QUESTÃO 10

A propósito de implantes dentários, assinale a opção correta.
A Diabetes, osteoporose e tabagismo são fatores que interferem
no sucesso dos implantes dentários.
B O implante imediato osseointegrado é contraindicado para
pacientes que sejam desdentados totais.
C A contraindicação de colocação de implantes é definitiva em
casos de periodontite.
D Em casos de implantes unitários imediatos, a função
mastigatória deve ser restabelecida imediatamente.
E Quatorze anos é a idade mínima para a submissão do paciente
ao tratamento com implantes, uma vez que nessa idade a
formação óssea está finalizada.
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QUESTÃO 11

Com relação aos preparos cavitários, assinale a opção correta.
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Situação hipotética para as próximas duas questões

Maria, com quarenta e sete anos de idade, 60 kg,
leucoderma, compareceu à clínica odontológica para consulta de

A São características da cavidade estritamente proximal com

rotina. Ao dentista a paciente relatou ser portadora de hipertensão

acesso vestibular (slot horizontal): paredes circundantes que

arterial e fazer uso de losartana potássica 50 mg, na dosagem de um

formem ângulos retos com a superfície externa do dente;

comprimido ao dia pela manhã. No exame físico, foram

parede axial paralela à superfície mesial; ângulos internos

diagnosticados periodontite crônica generalizada e abscesso apical

vivos; ângulo cavossuperficial nítido e com bisel.

crônico no dente 36.

B Para preparos cavitários com proteção de cúspides ou onlays

QUESTÃO 13

para porcelana, a redução das cúspides deverá proporcionar
uma espessura mínima de 2 mm para cúspides não funcionais
e 3 mm para cúspides funcionais.
C Atualmente a forma de contorno das cavidades para

A lesão relacionada ao dente 36 demonstrou a necessidade de
tratamento endodôntico. Durante o período total de intervenção,
1 h 30 min, a pressão arterial de Maria foi aferida em
quatro momentos, conforme descrição na tabela a seguir.

restaurações diretas restringe-se à remoção do tecido cariado
e à adequação das margens cavitárias, respeitando-se as
períodos de aferição da pressão arterial

especificidades do material restaurador selecionado.

15 min

D O limite gengival dos preparos cavitários para restaurações

antes da

indiretas na região anterossuperior deve ser de, no mínimo,
1 mm subgengival, para se obter resultado estético com um
mínimo de problemas gengivais.
E Preparos cavitários com paredes divergentes para oclusal

intervenção

30 min de
intervenção

1 h de

término da

intervenção intervenção

PA
sistólica × diastólica 129 × 87

137 × 85

140 × 90

135 × 88

(mmHg)

proporcionam bordas adequadas quando o material restaurador
utilizado for o amálgama.
QUESTÃO 12

Considerando o tempo de tratamento e os valores da pressão arterial
obtidos, assinale a opção que apresenta a conduta terapêutica mais
adequada para o caso.

Acerca dos materiais forradores e das bases cavitárias, assinale a
opção correta.

A Verificando os níveis de pressão assinalados e o protocolo de
redução da ansiedade, deveria ter sido administrado

A Como os forradores, as bases cavitárias são aplicadas em
camadas finas para a proteção da polpa.

anti-inflamatório não esteroidal (AINE), seletivo para COX2,
uma hora antes da intervenção.

B Os adesivos dentinários usados em cavidades classificadas

B O tratamento endodôntico deveria ter sido suspenso após uma

como rasas e médias não desempenham o papel de um material

hora de intervenção devido ao risco de descompensação

forrador.

cardiovascular.

C O cimento de policarboxilato de zinco é utilizado como
forrador, e não como base cavitária.

C Os níveis de pressão apresentados caracterizaram hipertensão
leve, o que não requer medicação adicional no transoperatório.

D Os materiais forradores são empregados como auxiliares aos

D Deveria ter sido administrado à paciente, imediatamente antes

materiais restauradores quando há necessidade de proteção da

da intervenção, o diurético Isordil, de forma a modular sua

polpa de injúrias térmicas, elétricas ou mesmo químicas.

pressão arterial.

E O cimento de hidróxido de cálcio é incapaz de evitar a

E A condição clínica observada com base na tabela, pico de

penetração de produtos irritantes oriundos dos materiais

pressão arterial 140 mmHg × 90 mmHg, requeria a

restauradores.

administração de antibioticoterapia preventiva.
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QUESTÃO 14

Considere que Maria tenha sido submetida a tratamento
periodontal, RAP, e que, em seguida, o profissional tenha indicado
como terapia complementar o uso de enxaguatório bucal à base de
cloreto de cetilperidínio pelo período de sete dias. Considere ainda
que, três dias após o início dos bochechos, a paciente tenha
suspendido o uso do enxaguatório devido ao surgimento de
ulcerações bucais acompanhadas de forte sensação de queimação.
A respeito da situação descrita, caso o profissional tivesse optado
A pelos fluoretos, a paciente poderia ter apresentado como efeito
indesejável discreto manchamento dentário extrínseco e
predisposição à formação de cálculos.
B pelo digluconato de clorexidina, detergente catiônico,
a paciente poderia ter apresentado alteração no paladar e
manchamentos nas superfícies dentárias.
C pelos óleos essenciais, a paciente poderia ter apresentado como
efeito indesejável erosão de esmalte e dentina devido ao
elevado pH.
D pelo triclosana, agente fenólico, a paciente poderia ter
apresentado como efeito indesejável, além do surgimento de
úlceras bucais e sensação de queimação, manchamentos nas
superfícies dentárias.
E pelo peróxido de hidrogênio, ou seja, pela água oxigenada, a
paciente não teria apresentado nenhuma reação adversa e teria
obtido como efeito adicional o clareamento extrínseco
dentário.
QUESTÃO 15

Um homem de cinquenta e seis anos de idade, portador de
diabetes melito tipo II, foi atendido em consultório odontológico.
O paciente relatou fazer uso de cloridrato de metformina, 500 mg,
um comprimido ao dia pela manhã. No exame físico, foi constatada
a necessidade de cirurgia pré-protética. No teste de glicemia capilar,
quinze minutos antes da intervenção, foi verificada a taxa de
196 mg/dL. A pressão arterial aferida foi normal.
A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta.
A Em caso de pacientes diabéticos, o tratamento cirúrgico deve
ser realizado, preferencialmente, no período da manhã com
controle da pressão arterial antes, durante e após o tratamento.
B Em caso de pacientes diabéticos, a antibioticoterapia deve ser
adotada somente nas situações em que houver evidente
comprometimento valvular cardíaco, renal ou glicemia acima
de 400 mg/dL.
C Em caso de paciente diabético descompensado, com taxa
glicêmica capilar acima de 110 mg/dL, deve-se suspender o
atendimento cirúrgico e encaminhar o paciente ao médico
responsável.
D Em caso de pacientes diabéticos, com taxa glicêmica capilar
acima de 400 mg/dL, deve-se aplicar 1 mL de insulina
subcutânea e iniciar o tratamento somente após 1 hora.
E Antes do tratamento cirúrgico, deve ser indicada a ampliação
da dose do cloridrato de metformina por quarenta e oito horas,
dois comprimidos ao dia, para melhor controle glicêmico.
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QUESTÃO 16

O controle da hemostasia consiste em uma das principais medidas
adotadas durante uma intervenção cirúrgica. A prevenção da perda
excessiva de sangue enseja reparo mais satisfatório, melhor
recuperação do paciente, além de reduzir significativamente o risco
de infecção pós-operatória. Acerca desse assunto, assinale a opção
correta.
A A pinça para calázio, como a pinça Kelly, é um instrumento
eficiente de hemostasia pela apreensão de vasos mais
calibrosos.
B As ligaduras devem ser removidas tão logo seja conquistada a
hemostasia, a fim de se evitar uma reação tipo corpo estranho.
C A aplicação de instrumento de metal resfriado na luz do vaso
promove a suspensão do sangramento como consequência da
vasoconstrição.
D A pressão direta contínua com esponja de tecido de vinte a
trinta segundos em vasos menores (capilares) é um método
satisfatório de controle de sangramento.
E A aplicação de esponjas com heparina consiste em método
eficaz de controle de sangramento em locais onde a cooptação
de bordos seja impossível.
QUESTÃO 17

As exostoses ósseas representam um dos principais fatores de
interferência para a adaptação de próteses nos arcos maxilares. Com
relação a esse assunto, assinale a opção correta.
A Os torus que envolvem áreas menores na mandíbula devem ser
removidos em tempos cirúrgicos diferentes para melhor análise
do rebordo remanescente no qual residirá a retenção protética.
B As principais complicações na remoção de torus maxilar
incluem a formação de hematoma pós-operatório, fratura ou
perfuração do assoalho da cavidade nasal.
C A manobra de reinserção do músculo genioglosso é um
procedimento indispensável, quando o ponto de inserção se
torna extremamente proeminente em função da reabsorção do
rebordo mandibular.
D As exostoses palatinas laterais possuem sua remoção cirúrgica
contra indicada quando estiverem muito próximas do canal
palatino, devido ao elevado risco de lesão do feixe
vasculonervoso.
E As exostoses que envolvem áreas amplas deixam, após sua
remoção cirúrgica, tecido mucoso exuberante que requer
período de adaptação, em torno de doze semanas, para uma
moldagem eficiente.
QUESTÃO 18

Tendo como referência os princípios gerais de radiologia, assinale
a opção correta.
A O erro na focalização do tubo de raios X pode ser observado
pela presença de fog radiográfico no filme.
B A manutenção do envoltório de papel preto aderido à
superfície do filme durante o processamento é observada como
uma mancha escura na imagem radiográfica.
C A contaminação do filme com fixador, antes do
processamento, pode ser observada pela presença de manchas
escuras na imagem radiográfica.
D O contato do filme com o tanque ou outro filme durante a
revelação pode ser observado pela indefinição das imagens na
radiografia.
E A abrasão da imagem durante o processamento não pode ser
detectada no filme.
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QUESTÃO 19

A interpretação de uma radiografia, importante exame
complementar para um diagnóstico, depende da identificação das
características de normalidade das estruturas anatômicas. No que se
refere a esse tema, assinale a opção correta.
A A crista óssea alveolar, existente na região interproximal, é
contínua com relação à lâmina dura e forma um ângulo obtuso
com ela.
B Um duplo espaço do ligamento periodontal e a lâmina dura
podem ser visualizados quando existe uma concavidade na
superfície proximal da raiz de um dente posterior.
C A imagem radiográfica da linha miloióidea se caracteriza por
um trajeto diagonal para baixo e para frente a partir da área do
terceiro molar inferior para a região do pré-molar.
D A linha oblíqua externa, local de inserção do músculo
masseter, tem aparência de linha radiopaca com largura,
densidade e comprimento constantes.
E A fosseta mirtiforme é uma leve depressão presente na maxila
próxima ao ápice dos primeiros molares superiores.
QUESTÃO 20

No que concerne ao controle da dor e a analgesia preemptiva,
assinale a opção correta.
A O uso de AINEs, com finalidade de analgesia preemptiva,
requer um protocolo em associação com substâncias
ansiolíticas.
B Uma desvantagem presente no uso de AINEs, com relação à
analgesia preemptiva, é a necessidade de se aumentar a dose
anestésica, pois os efeitos potencializam a prostaglandina
tipo E2 (PGE2).
C A associação medicamentosa pré-operatória entre um AINE e
um opioide é menos efetiva na analgesia que o uso isolado dos
dois medicamentos.
D Uma vantagem presente no uso de AINEs, com finalidade
de analgesia preemptiva, é a capacidade de redução de
mediadores flogísticos.
E A prescrição de ansiolíticos é mais eficaz na redução de
mediadores inflamatórios do que o uso de AINEs.
QUESTÃO 21

Com relação a cirurgias perirradiculares e aos aspectos terapêuticos
e farmacológicos relacionados ao procedimento, assinale a opção
correta.
A Em relação à qualidade do tratamento endodôntico, a indicação
cirúrgica deve ser baseada na possibilidade de reintervenção.
A via convencional sempre deve ser a escolha inicial frente à
abordagem cirúrgica.
B Em caso de fraturas radiculares, a indicação cirúrgica deve se
basear no nível e no sentido do traço de fratura. Assim, as
fraturas no terço médio e as oblíquas contraindicam o
procedimento cirúrgico.
C Em relação à reabilitação protética, a indicação cirúrgica se
baseia na resistência mecânica do remanescente radicular.
O procedimento, em situações de amputação apical, deve ser
a ressecção, no máximo, dos últimos 3 mm apicais.
D Na osteotomia perirradicular, a cirurgia parendodôntica é
indicada somente quando o volume ósseo retirado permite uma
posterior reabilitação por implante.
E Em situações de infecção na fase aguda ou supurativa, a
profilaxia antibiótica envolve a administração de 1 g de
amoxicilina ou 600 mg de clindamicina, 1 hora antes da
intervenção.
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QUESTÃO 22

As cirurgias mucogengivais são técnicas cirúrgicas idealizadas para
a correção das relações entre a gengiva e a membrana mucosa oral,
em relação a três problemas específicos: gengiva inserida,
vestíbulos rasos e freio interferindo com a gengiva marginal. A
respeito desse assunto, assinale a opção correta.
A A estabilidade necessária para um tecido enxertado requer
aderência firme ao sítio receptor, verificada por meio de sutura
consistente e com pontos isquêmicos espaçados.
B A cirurgia plástica periodontal é baseada no manuseio preciso
dos tecidos orais. Assim, perfurações de retalho inviabilizam
o procedimento e tornam necessário enxerto posterior.
C O enxerto gengival apical à área de recessão fornecerá melhor
suprimento sanguíneo para o tecido doado do que o enxerto
coronal.
D A observação de parâmetros como a contaminação leve do
ambiente ou a presença de inflamação discreta é pouco
relevante em decorrência da alta tolerância do tecido
mucogengival à cirurgia.
E O enxerto gengival apical está indicado para a área de recessão
nos casos em que a profundidade vestibular se encontra
bastante reduzida.
QUESTÃO 23

Acerca do diagnóstico e do tratamento de traumatismo
dento-alveolar, assinale a opção correta.
A A mobilidade e a sensibilidade à percussão e o sangramento
gengival presentes em casos de concussão ou subluxação de
dentes decíduos requerem tratamento imediato, que consiste
em uma contenção semi-rígida por cerca de uma semana tanto
para dentes permanentes como para decíduos.
B Casos de avulsão, extrusão ou intrusão de dentes permanentes,
com rizogênese completa, são geralmente acompanhados de
cominuição ou de fratura do alvéolo dentário, contraindicando
esplintagem dos dentes adjacentes após o reposicionamento
imediato do dente envolvido.
C A técnica ortocirúrgica de extrusão ortodôntica imediata é
indicada para os casos em que um dente decíduo intruído por
traumatismo tenha atingido o germe dentário do dente
permanente.
D No caso de fratura coronária envolvendo esmalte, dentina e
exposição pulpar em dentes permanentes anteriores com
rizogênese incompleta, a manutenção da vitalidade pulpar
contribui para que o processo de formação da raiz seja
concluído.
E Se ocorrer fratura radicular no terço apical de dentes decíduos,
é indicada a extração imediata do terço coronal. Nesse caso,
é esperado que o restante radicular seja reabsorvido quando o
dente permanente erupcionar.
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Imagens para as próximas três questões

QUESTÃO 24

Internet: <www.endo-e.com>.

Internet: <www.odontologiamt.com.br>.

Paciente do sexo masculino de vinte e três anos de idade

As imagens precedentes referem-se a um paciente com
quatorze anos de idade que procurou atendimento odontológico,

compareceu ao consultório odontológico portando exames

queixando-se da presença de uma gengiva no meio de um dente do

radiográficos para avaliar a necessidade de fazer um tratamento.

lado direito.

A figura apresentada ilustra a radiografia panorâmica do paciente,

QUESTÃO 25

a qual mostra a presença de quatro dentes supranumerários retidos
(representados pelos círculos pontilhados) e terceiros molares

Considerando as imagens apresentadas, assinale a opção correta.

retidos (indicados pelos numerais 1, 2, 3 e 4).
Considerando esse caso clínico e tendo a figura como referência,
assinale a opção correta que corresponde aos procedimentos
cirúrgicos que devem ser adotados pelo odontólogo.

A A gengiva no meio do dente, a qual o paciente se referiu, é o
tecido conjuntivo da alteração pulpar, que tem características
gerais de tecidos inflamados em fase aguda, com
predominância de linfócitos, plasmócitos e macrófagos

A A posição disto-angulada dos dentes 38 e 48 facilita a sua
remoção com fórceps, após sua luxação com alavancas no
sentido anteroposterior.
B Se o paciente for portador de coagulopatia congênita, é
indicada a exodontia dos terceiros molares e dos dentes

associados a fibroblastos e vasos sanguíneos neoformados,
além de mastócitos.
B Nesse tipo de lesão, a neoformação vascular proporciona um
rico suplemento sanguíneo e possibilita uma resistência a
infecções quando associada à defesa do indivíduo jovem. Essa

supranumerários mediante a prescrição de anticoagulantes
durante os três dias que antecedem a cirurgia.
C Caso seja diagnosticada pericoronarite aguda leve ou

situação pode justificar o fato de a polpa jovem não sofrer
necrose após uma exposição, mas sofrer hiperplasia.

moderada nos dentes 38 e(ou) 48, a ulotomia seguida de

C No caso relatado, o tecido granulomatoso confere a

prescrição antibiótica alivia a condição dolorosa, mas retarda

característica de reversibilidade da polpa, uma vez que as

a inevitável exodontia cirúrgica.

fibras nervosas pulpares controlam o fluxo sanguíneo e

D A extração dos mesiodentes supranumerários deve ser
realizada por meio de incisões envolvendo as papilas palatinas,
seguidas de descolamento mucoperiostal da mucosa palatina,
de osteotomia do tecido ósseo palatino e de deslocamento dos
elementos dentários com utilização de cinzel de pressão
manual.

participam do processo inflamatório neurogênico.
D Essa forma aguda de inflamação pulpar, provocada pela cárie,
produziu um tecido de granulação hiperplásico que invade a
câmara pulpar, preenchendo toda a cavidade cariosa.
E Além da possível sensação de pressão durante a mastigação,

E A remoção de fragmento da tuberosidade maxilar junto aos

esse pólipo pulpar possui, em geral, sintomatologia dolorosa

dentes 18 ou 28 ocorre em decorrência da não movimentação

espontânea, severa, contínua, exacerbada em posição

do dente envolvido durante a etapa da luxação.

horizontal.
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QUESTÃO 26

Ainda com relação às imagens do paciente de quatorze anos de
idade apresentadas anteriormente, assinale a opção correta no que
se refere ao tratamento imediato mais indicado para esse paciente.
A Deve-se prescrever antibiótico e anti-inflamatório por cinco a
sete dias antes da remoção definitiva da lesão em razão de a
colonização bacteriana ter-se estendido para a porção mais
apical do canal, envolvendo os tecidos periapicais.
B Deve-se remover parte do tecido pulpar e aplicar um curativo
à base de óxido de zinco e eugenol, com efeito analgésico e
anti-inflamatório. Essa medicação servirá como proteção
pulpar indireta, sobre a qual será confeccionada a restauração
estética.
C Deve-se extrair o elemento 46 e utilizar um mantenedor de
espaço fixo confeccionado com cerômero reforçado por fibra
de vidro pré-impregnado, cimentado com cimento resinoso,
possibilitando, dessa forma, um tratamento reabilitador no
futuro, após a concretização do crescimento dento facial do
paciente.
D Deve-se submeter o paciente à remoção completa da polpa
dentária. Consequentemente, o dente perderá toda a sua
capacidade de transmitir estímulos térmicos e mecânicos,
preservando apenas sua capacidade proprioceptiva oriunda do
periodonto.
E Deve-se remover o pólipo pulpar com broca esférica
diamantada em alta rotação sob isolamento absoluto, e utilizar
hemostático para contenção do sangramento. Em seguida,
deve-se fazer pulpotomia e utilizar formocresol diluído, com
ação bactericida e propriedades de fixação da polpa.
QUESTÃO 27

Ainda tomando como referência as imagens do paciente
apresentadas anteriormente e considerando os procedimentos
indicados para a reconstrução estética e funcional do dente 46,
assinale a opção correta.
A O fato de o preparo do dente 46 para receber uma restauração
indireta do tipo onlay ser obrigatoriamente expulsivo e
promover o reforço da estrutura dental remanescente com o
recobrimento de cúspide, torna possível a escolha, por parte do
paciente, entre resina composta ou cerâmica, até o momento de
a moldagem ser enviada ao laboratório para sua confecção.
B Na restauração direta com resinas compostas
fotopolimerizáveis de incremento único, a grande extensão
vestibulolingual, tanto na face oclusal como nas proximais,
facilita a obtenção do contorno adequado e dos contatos
proximais.
C A presença de pouco esmalte na margem gengival lingual
indica a necessidade de tratamento cirúrgico periodontal para
ampliação da extensão da gengiva inserida na região do
dente 46, a ser realizado após a adaptação definitiva da
restauração estética.
D Tanto a restauração direta em resina composta como a
restauração indireta do tipo inlay para o dente 46 passa pelo
mesmo processo de polimerização, que assegura as
propriedades físicas e mecânicas do material. A diferença é
que a primeira é inteiramente intrabucal, enquanto a segunda
é feita em laboratório.
E O condicionamento interno da superfície da porcelana com
ácido fluorídrico cria microporosidades na restauração
cerâmica, permitindo sua união ao esmalte e à dentina do
dente 46, por meio de cimentos resinosos, o que pode
favorecer a retenção, propiciar resistência à restauração e
minimizar a microinfiltração.
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QUESTÃO 28

Com relação ao Código de Ética Odontológico (CEO) e aos vários
princípios a ele relacionados, assinale a opção correta.
A O CEO refere-se à odontologia como uma profissão que se
exerce em benefício da saúde do ser humano, da coletividade
e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou
pretexto.
B É dever fundamental dos profissionais da odontologia
promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções,
cargos e cidadania, independentemente de esses profissionais
exercerem sua profissão no setor público ou no setor privado.
C É direito dos profissionais da odontologia zelar e trabalhar
pelo perfeito desempenho ético da odontologia, além do seu
prestígio e bom conceito da profissão diante da comunidade.
D O CEO, regulamentado por portarias publicadas pelo
Ministério da Saúde, regula os princípios que conduzem ao
bom funcionamento social e ao exercício da odontologia,
enquanto o Código Deontológico da Odontologia regula os
direitos e os deveres de profissionais.
E A garantia de acesso aos serviços de saúde e à total assistência
à saúde, bem como a hierarquização e a descentralização
político-administrativa dos serviços de saúde, são de
responsabilidade dos profissionais da odontologia.
QUESTÃO 29

Assinale a opção correta relativa às ações de fluoretação destinadas
à prevenção da cárie dentária, no âmbito da saúde pública no Brasil.
A Considerado um método prático e efetivo, o flúor adicionado
ao sal e açúcar resulta em efeitos tópicos pós-eruptivos
superiores ao método da fluoretação da água.
B O gel fosfato acidulado ou neutro adicionado aos dentifrícios
na escovação proporciona o aumento do grau de incorporação
de flúor ao esmalte dos dentes.
C Da quantidade total de flúor ingerido sistemicamente por meio
de fluoretação de água potável e absorvido pela mucosa
gástrica, metade é depositada nos tecidos calcificados e a outra
metade é excretada pela urina e pelas fezes.
D A fluoretação da água permite que a concentração do flúor seja
maior no interior do esmalte que em sua periferia.
E A utilização do fluoreto de sódio sistêmico por meio da
ingestão de leite fluoretado aumenta a massa óssea, reduzindo
o número de fraturas e, consequentemente, a osteoporose.
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QUESTÃO 30

Com relação às ações destinadas à prevenção e ao controle das
doenças bucais, no âmbito da saúde pública no Brasil, assinale a
opção correta.
A Para atender aos padrões aceitáveis de saúde periodontal
propostos pela Organização Mundial de Saúde, o serviço
odontológico de âmbito local, estadual ou nacional deve
estabelecer como meta a eliminação de prevalência de placa
dental e de inflamação gengival em uma comunidade ou em
uma população.
B A prática da odontotomia profilática é considerada eficiente
para utilização em massa porque remove cirurgicamente os
defeitos presentes da formação de esmalte (sulcos e fissuras),
principalmente nas superfícies oclusais, criando uma zona de
fácil limpeza da superfície dos dentes.
C O ato de remover frequentemente a placa antes de seu
amadurecimento e consequente efeito deletério, por meio da
escovação, representa, para o paciente, a melhor forma de
evitar a instalação e a progressão da doença periodontal.
D Os programas nacionais de atenção odontólogica demonstram
eficácia no desenvolvimento de estratégias preventivas para a
redução de atendimentos de problemas periodontais em âmbito
nacional.
E O controle químico da placa bacteriana, por meio da utilização
de solução de clorexidina para bochecho diário, é eficaz como
estratégia de ação preventiva populacional para tratamento e
manutenção da saúde periodontal, porque atua na remoção de
placa bacteriana supra e subgengival.
QUESTÃO 31

Quanto mais longa é a vida média da população, mais importante
se torna o conceito de qualidade de vida, e a saúde bucal tem um
papel relevante nesse contexto. Assim, é importante que se ofereça
um tratamento especializado para o idoso, com profissionais
capacitados a compreender melhor os seus aspectos psicológicos,
odontológicos e comportamentais. Acerca desse assunto e no que
se refere à odontogeriatria, assinale a opção correta.
A Na observação da pressão arterial durante o tratamento
odontológico de idosos, geralmente, é constatada alta pressão
diastólica e baixa pressão sistólica, devido à rigidez arterial
relacionada ao envelhecimento.
B O estado nutricional de pacientes idosos edêntulos não é
afetado com a perda dentária, pois os processos de deglutição
e de mastigação sofrem adaptação funcional à medida que o
rebordo gengival queratinizado assume a função mastigatória
normal.
C A aspiração de microrganismos presentes no biofilme
bacteriano pode levar à pneumonia, que é considerada a
principal causa de morte entre idosos institucionalizados,
e poderia ser evitada com a manutenção de um padrão
adequado de higiene oral.
D A xerostomia causada por múltiplos medicamentos ingeridos
por idosos institucionalizados traz como consequência a
degeneração avançada das glândulas salivares, o que estimula
o aumento da viscosidade da saliva secretada, especialmente
em situação de repouso.
E Para padronizar a variabilidade em relação aos aspectos
médicos, físicos e mentais da saúde dos pacientes idosos,
a odontogeriatria estabelece tratamentos odontológicos para
todo indivíduo com mais de sessenta anos.
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QUESTÃO 32

Os procedimentos protéticos bucomaxilofaciais incluem
A próteses rebaixadoras de palato para pacientes
glossectomizados totais com vistas a reduzir o espaço
intrabucal, aumentar o contato com o bolo alimentar e
possibilitar melhor fonação.
B próteses nasais confeccionadas em resina acrílica ou em
silicone para proporcionar elevação estética da asa do nariz,
evitando-se uma cirurgia plástica.
C próteses auriculares em silicone para praticantes de esportes
de contato, nos quais se observem condrite generalizada e
grandes deformidades auriculares por conta dos impactos e
das compressões contínuas durante os treinos.
D próteses obturadoras fixadas na região do palato mole e do
palato duro para pacientes idosos com atrofia bucal, com o
objetivo de promover melhora na deglutição de alimentos mais
duros.
E próteses enxertivas em cirurgia de levantamento do seio
maxilar, na ausência de osso na parte posterior maxilar, para
aumentar a quantidade óssea em altura e para facilitar a
colocação de um implante dentário.
QUESTÃO 33

Acerca dos princípios gerais e indicações da ortodontia, assinale a
opção correta.
A Em casos de má oclusão determinada predominantemente por
uma protrusão maxilar, a tração extrabucal atua restringindo
o crescimento anterior da maxila ou redirecionando o
crescimento da face.
B A aplicação de torque na técnica do arco reto requer fios de
aço inoxidável ou de níquel-titânio, com maiores secções
transversas, porque a espessura do fio é diretamente
proporcional à sua eficiência.
C Tanto as maloclusões funcionalmente estáveis como aquelas
funcionalmente instáveis são tratadas com correção ortodôntica
biofuncional por meio da utilização de aparelhos do
tipo Bi-hélice, quadri-hélice ou arco em W, fixados com
bandas ortodônticas cimentadas nos primeiros molares
permanentes superiores e no primeiro pré-molar ou no segundo
molar decíduo.
D A placa de Hawley fixa ou removível é o procedimento mais
utilizado na correção das mordidas abertas anteriores de
natureza dentária e dentoalveolar com relação oclusal normal,
causadas pelos hábitos de sucção e de interposição de língua.
E A grade palatina promove a rápida expansão na dentição
permanente jovem por meio de mudanças na largura do arco
transversal da maxila em casos de mordida cruzada posterior
bilateral combinada com interposição lingual.
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QUESTÃO 34

Assinale a opção correta a respeito dos princípios fundamentais na
Constituição Federal de 1988 (CF).
A A valorização social do trabalho e da livre-iniciativa não
alcança, indiscriminadamente, quaisquer manifestações, mas
apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o
desenvolvimento nacional.
B O conceito atual de soberania exprime o autorreconhecimento
do Estado como sujeito de direito internacional, mas não
engloba os conceitos de abertura, cooperação e integração.
C A cidadania envolve não só prerrogativas que viabilizem o
poder do cidadão de influenciar as decisões políticas, mas
também a obrigação de respeitar tais decisões, ainda que delas
discorde.
D A dignidade da pessoa humana é conceito eminentemente
ético-filosófico, insuscetível de detalhada qualificação
normativa, de modo que de sua previsão na Constituição não
resulta grande eficácia jurídica, em razão de seu conteúdo
abstrato.
E O valor social do trabalho possui como traço caracterizador
primordial e principal a liberdade de escolha profissional,
correspondendo à opção pelo modelo capitalista de produção.
QUESTÃO 35

Conforme o inciso VII do artigo 5.º da CF, “é assegurada, nos
termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva”. Considerando-se a
aplicabilidade das normas constitucionais e os critérios doutrinários
de classificação, é correto afirmar que o referido dispositivo
constitui norma
A
B
C
D
E

de eficácia limitada programática.
de aplicabilidade imediata.
de eficácia plena programática.
de eficácia plena.
de eficácia limitada de princípio institutivo.

QUESTÃO 36

Assinale a opção correta acerca do que dispõe a CF sobre partidos
políticos.
A A vedação à utilização de organização paramilitar não obsta
que os partidos, em razão da autonomia que lhe é
constitucionalmente assegurada, convencionem indumentária
uniformizada ou que estabeleçam, em seu âmbito interno,
relação de comando e obediência baseada em hierarquia rígida
e fidelidade partidária.
B Os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito
público.
C A previsão constitucional de que a lei regrará a função
parlamentar autoriza o estabelecimento, pela legislação
infraconstitucional, de padrões mínimos de desempenho
eleitoral como condição para funcionamento do partido nas
casas legislativas.
D É inconstitucional, por ofensa ao pluripartidarismo e ao
pluralismo político, a fixação de proporcionalidade entre a
representatividade partidária e a distribuição do fundo
partidário e do tempo na televisão e no rádio.
E A exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa
resguardar o princípio federativo da unidade nacional.
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QUESTÃO 37

De acordo com a CF, compete
A à União legislar privativamente sobre desapropriação.
B à União legislar privativamente sobre direito financeiro.
C à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios
legislar concorrentemente sobre direito agrário.
D aos estados elaborar e executar planos regionais de ordenação
do território e de desenvolvimento econômico e social.
E aos municípios explorar diretamente serviços de radiodifusão.
QUESTÃO 38

À luz do disposto na CF, assinale a opção correta a respeito do
concurso público.
A Os serviços sociais autônomos, embora não integrem a
administração pública, submetem-se à regra constitucional de
exigência de concurso público para provimento de seus
quadros.
B É constitucional a limitação de idade para inscrição em
concurso público quando essa limitação se justificar em razão
das atribuições do cargo.
C A constitucionalidade da sujeição de candidato a exame
psicotécnico em concurso público depende apenas de haver
previsão editalícia nesse sentido.
D As provas de títulos em concurso público devem possuir
caráter eliminatório e classificatório.
E É inconstitucional a disposição, em edital, que limite o número
de participantes de cada fase de concurso público e que possa,
por isso, eliminar eventuais candidatos que, embora aprovados,
não alcancem a classificação mínima exigida.
QUESTÃO 39

Com base no que dispõe a CF sobre o presidente da República,
assinale a opção correta.
A A CF admite excepcionalmente a edição, pelo presidente da
República, de decreto como fonte normativa primária, o
chamado decreto autônomo.
B Em processo de impeachment por crime de responsabilidade,
o contraditório e a ampla defesa somente são exercidos pelo
presidente da República perante o Senado Federal, na fase de
processo e julgamento.
C A renúncia ao mandado pelo presidente da República
prejudica, por perda de objeto, o processo de impeachment
eventualmente em curso, acarretando a sua extinção
automática.
D Por força do princípio da inafastabilidade jurisdicional,
eventual decisão condenatória proferida pelo Senado Federal
em julgamento por crime de responsabilidade estará sujeita a
controle judicial posterior.
E Por ser norma punitiva, o rol de crimes de responsabilidade
previsto na CF é taxativo, nele não podendo ser inseridos
novos tipos.
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QUESTÃO 40
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QUESTÃO 43

Acerca do processo legislativo, assinale a opção correta de acordo
com as disposições da CF.

Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990, assinale a opção
correta acerca da acumulação de cargos.

A A sanção e promulgação de projeto de lei de iniciativa
privativa do presidente da República, mas apresentado por
parlamentar, sana o vício de iniciativa, por convalidação.
B A aprovação, sem nenhuma emenda ou modificação, de projeto
de lei apresentado pelo presidente da República dispensa a
sanção.
C Há veto tático sempre que o presidente da República deixa de
sancionar a lei no prazo constitucionalmente exigido após sua
aprovação.
D É vedada a apresentação de emenda parlamentar a projeto de
lei de iniciativa privativa do presidente da República.
E Compete ao presidente da República o esclarecimento sobre
em que consiste a contrariedade ao interesse público no veto
político a projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional.

A O servidor ocupante de cargo em comissão pode exercer
interinamente cargo em comissão diverso, sem prejuízo das
atribuições do cargo por ele regularmente ocupado.
B O servidor ocupante de cargo em comissão não poderá
perceber, adicionalmente, remuneração por eventual
participação em conselhos de administração de empresa
pública.
C O servidor que acumular licitamente dois cargos efetivos
poderá ser investido em um terceiro cargo, em comissão, se
houver compatibilidade de horários.
D A proibição de acumular cargos não alcança cargos dos
quadros de entidades da administração indireta.
E Proventos de aposentadoria de emprego público não podem ser
cumulados com o exercício de cargo temporário.

QUESTÃO 41

De acordo com a CF, compete originariamente ao Supremo
Tribunal Federal processar e julgar ação
A que verse sobre verbas indenizatórias recebidas pela
magistratura comuns a outras carreiras públicas.
B ordinária que impugne ato do Tribunal de Contas da União.
C cível ajuizada contra o presidente da República.
D direta de inconstitucionalidade contra lei do Distrito Federal
editada no exercício de sua competência municipal.
E tipicamente constitucional ajuizada contra o Conselho
Nacional de Justiça.
QUESTÃO 42

Após denúncia anônima contendo documentos que
permitiram a determinada autarquia federal conhecer indícios de
infração administrativa cometida por servidor público a ela
vinculado, instaurou-se, no âmbito da entidade, processo
administrativo disciplinar (PAD). Para compor a comissão
responsável pelo PAD foi designado, entre outros membros, parente
de quarto grau em linha colateral do servidor processado.
A instrução processual foi ampla e houve necessidade de se
prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos. Ao final, o
servidor, que optou por apresentar defesa pessoalmente,
dispensando assistência técnica de advogado, foi indiciado.
Superado o prazo para a conclusão do processo, sobreveio
decisão proferida pela autoridade competente em que foi
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da administração
pública e a extinção da punibilidade. Ainda assim, em atendimento
ao princípio da publicidade, foi promovido o registro do PAD e do
seu resultado nos assentamentos funcionais do servidor.
Com base no disposto na Lei n.º 8.112/1990 e considerando a
doutrina e a jurisprudência, é correto afirmar que, na situação
apresentada, houve irregularidade decorrente
A do excesso de prazo para conclusão do processo.
B da ausência de defesa técnica por advogado.
C do fato de a denúncia que deu origem à instauração do PAD
ser anônima.
D do fato de a comissão ter sido integrada pelo parente do
servidor.
E do registro nos assentamentos funcionais do servidor.

QUESTÃO 44

A respeito da responsabilidade do servidor, assinale a opção correta
à luz da Lei n.º 8.112/1990.
A A responsabilidade regressiva do servidor por dano praticado
contra terceiro no exercício de suas funções é objetiva.
B A responsabilidade criminal do servidor alcança contravenções
eventualmente por ele praticadas no exercício de suas funções.
C A responsabilidade regressiva do servidor por dano praticado
contra terceiro é personalíssima, não se estendendo a seus
herdeiros e sucessores.
D Eventual decisão que absolva servidor público na esfera penal
não interfere nas esferas civil e administrativa.
E A denúncia feita pelo servidor à autoridade competente a
respeito da suspeita de envolvimento de seu superior em ato de
improbidade acarreta a sua responsabilidade, se posteriormente
verificada a inexistência de infração.
QUESTÃO 45

Com base no disposto na Lei n.º 11.416/2006, assinale a opção
correta.
A Exige-se nível superior de escolaridade dos ocupantes de
cargos na área de apoio especializado.
B As funções comissionadas de natureza gerencial somente
podem ser exercidas por servidores com formação superior.
C Atividades básicas de apoio operacional são atribuições
reservadas aos cargos da carreira de técnico judiciário.
D As funções comissionadas de natureza gerencial pressupõem
vínculo de subordinação e poder de decisão.
E Os critérios para o exercício de função comissionada de
natureza não gerencial se inserem na discricionariedade
administrativa da autoridade responsável pela nomeação.
QUESTÃO 46

De acordo com a Lei n.º 8.112/1990, estará sujeito à penalidade de
demissão o servidor público que
A
B
C
D
E

coagir subordinado a filiar-se a partido político.
utilizar recurso material da repartição em atividade particular.
negar fé a documento público.
opor resistência injustificada a processo administrativo.
reincidir na retirada de documento da repartição sem prévia
autorização da autoridade competente.

||231TRT8_008_01N777695||
QUESTÃO 47

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, o servidor que sofrer acidente que
limite sua capacidade física de forma a inviabilizar o exercício
pleno das atribuições do cargo por ele ocupado deverá
A ser mantido no mesmo cargo que ocupa, com eliminação das
atribuições para as quais não mais tiver capacidade.
B ser exonerado de ofício.
C ser revertido por invalidez.
D ser posto em disponibilidade.
E desempenhar suas funções como excedente em cargo de
atribuições afins, com mesmo nível de escolaridade e
equivalência de vencimentos, até a ocorrência de vaga
disponível.
QUESTÃO 48

Conforme a Lei n.º 8.112/1990, o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de
pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder denomina-se
A redistribuição.
B remoção.
C reintegração.
D transferência.
E substituição.
QUESTÃO 49

Assinale a opção correta a respeito dos princípios da administração
pública.
A O princípio da eficiência deve ser aplicado prioritariamente,
em detrimento do princípio da legalidade, em caso de
incompatibilidade na aplicação de ambos.
B Os institutos do impedimento e da suspeição no âmbito do
direito administrativo são importantes corolários do princípio
da impessoalidade.
C A administração deve, em caso de incompatibilidade, dar
preferência à aplicação do princípio da supremacia do interesse
público em detrimento do princípio da legalidade.
D A publicidade, princípio basilar da administração pública, não
pode sofrer restrições.
E A ofensa ao princípio da moralidade pressupõe afronta também
ao princípio da legalidade.
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As próximas 8 questões deverão ser respondidas à luz da
Resolução n.º 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
suas alterações, a qual rege o planejamento estratégico no Poder
Judiciário brasileiro para 2020.
QUESTÃO 50

Tendo em vista que o planejamento estratégico permite, a partir da
análise do ambiente externo e interno da organização, estabelecer
a missão, visão, valores, políticas e diretrizes que norteiam suas
decisões a médio e longo prazo, assinale a opção correta.
A A estratégia do Poder Judiciário para o sexênio 2015/2020
poderá se desdobrar apenas em dois níveis: nacional, com
aplicação obrigatória a todo judiciário; e por segmento de
justiça, de forma facultativa.
B Os planos estratégicos dos tribunais devem estar alinhados ao
plano plurianual como forma de garantir os recursos
necessários à sua execução.
C A missão do Poder Judiciário é promover a justiça social.
D A formulação do plano estratégico dos órgãos do Judiciário
deve estar alinhada à sua estratégia nacional para o sexênio
2015/2020.
E Os planos estratégicos no Poder Judiciário são elaborados para
uma abrangência mínima de quatro anos e máxima de seis
anos.
QUESTÃO 51

O macrodesafio do Poder Judiciário, estabelecido como estratégia
para 2020, é
A
B
C
D
E

a instituição da governança judiciária.
a garantia dos direitos da cidadania.
o combate à improbidade administrativa.
a realização da justiça social.
o aprimoramento da gestão da justiça criminal.

QUESTÃO 52

Na missão institucional descrita no planejamento estratégico de uma
organização estabelece-se o propósito ou a razão para a sua
existência; portanto, a essência do planejamento estratégico está em
definir sua missão organizacional. A missão do Poder Judiciário,
segundo a resolução em apreço, é
A
B
C
D
E

promover a transparência e o controle social.
efetivar a prestação jurisdicional.
promover a responsabilidade socioambiental.
combater a corrupção.
realizar justiça.

QUESTÃO 53

Na resolução em questão, são assinalados três macrodesafios do
Poder Judiciário para 2020: sociedade, processos internos e
recursos, os quais se desdobram em uma série de diretrizes que
devem nortear as ações do Poder Judiciário. Assinale a opção que
apresenta diretriz relacionada ao macrodesafio processo interno.
A
B
C
D
E

combate à corrupção e à improbidade administrativa
efetividade na prestação jurisdicional
melhoria da gestão de pessoas
garantia aos direitos da cidadania
instituição da governança judiciária
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QUESTÃO 54

O Banco de Boas Práticas e Ideias para o Judiciário (BPIJUS) foi
criado mediante a resolução em tela, com o objetivo de aperfeiçoar
os serviços judiciais. Entre as ações do BPIJUS inclui-se
A o fomento à gestão da informação estratégica no âmbito do
Poder Judiciário.
B o compartilhamento de metas nacionais, diretrizes e iniciativas
estratégicas para o Poder Judiciário.
C a promoção do compartilhamento de informações para
organização dos encontros nacionais do Poder Judiciário.
D a promoção e o compartilhamento de ideias inovadoras,
apresentadas por qualquer pessoa, para a melhoria do Poder
Judiciário.
E o oferecimento de suporte informacional para os órgãos do
Poder Judiciário quando da elaboração do processo
orçamentário.
QUESTÃO 55

Em relação à Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário
conforme a resolução em apreço, assinale a opção correta.
A Compete à referida Rede manter unidades de gestão estratégica
para assessorar a implantação e o monitoramento do
planejamento estratégico.
B Compete à presidência do CNJ a indicação dos representantes
dos órgãos do Poder Judiciário para compor a Rede de
Governança Colaborativa do Poder Judiciário.
C A Rede de Governança atua, primordialmente, na área de
gestão de projetos, otimização de processos de trabalho, assim
como na produção de dados estatísticos.
D É competência da Rede de Governança Colaborativa do Poder
Judiciário alinhar a proposta orçamentária dos tribunais a seus
respectivos planos estratégicos.
E É competência da Rede de Governança apresentar propostas de
aperfeiçoamento da estratégia do Poder Judiciário para 2020,
bem como auxiliar a execução, o monitoramento dos trabalhos
e a divulgação dos resultados.
QUESTÃO 56

A gestão de demandas repetitivas e dos grandes litigantes
caracteriza-se como
A
B
C
D
E

missão do Poder Judiciário.
macrodesafio relacionado à sociedade.
macrodesafio relacionado a recurso.
visão do Poder Judiciário.
macrodesafio relacionado a processo interno.

QUESTÃO 57

A execução do plano estratégico dos órgãos do Poder Judiciário
deve alinhar-se ao plano estratégico do Poder Judiciário para 2020,
com possibilidade de revisões periódicas. Para tanto, os órgãos do
Poder Judiciário deverão realizar reuniões de análise da
estratégia (RAEs) para avaliação e acompanhamentos dos
resultados, com vistas a promover os ajustes ou medidas necessárias
à melhoria do desempenho institucional. Conforme a referida
resolução, as RAEs dos órgãos do Poder Judiciário devem ser
realizadas
A
B
C
D
E

anualmente.
pelo menos quadrimestralmente.
no mês de novembro de cada ano.
mensalmente.
semestralmente.
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QUESTÃO 58

Assinale a opção correta de acordo com o Código de Ética do
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8.ª Região.
A A Comissão de Ética compõe-se por cinco membros e
respectivos suplentes, designados pelo corregedor-geral do
tribunal, entre os servidores efetivos e estáveis, que não
tiverem sofrido, nos últimos cinco anos, punição penal ou
administrativa.
B As disposições constantes do Código de Ética aplicam-se a
todos os servidores do tribunal e ainda àqueles que, mesmo
sendo de outra instituição, prestem serviços de natureza
permanente ao tribunal, mas não aos vinculados indiretamente
e em caráter excepcional que estarão submetidos à regulação
específica de seu órgão de origem.
C A prática de ações com visibilidade plena integra a gestão
democrática que deve ser observada pelo servidor no
cumprimento de suas atribuições.
D Os servidores nomeados ou designados para o exercício dos
cargos em comissão, de direção ou chefia, dada a natureza das
atribuições, obedecerão a regras específicas, além das demais
normas constantes do Código de Ética.
E É vedado ao servidor manter sob sua subordinação hierárquica
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o quarto grau, inclusive.
QUESTÃO 59

Acerca dos dispositivos constantes do Regimento Interno do TRT
da 8.ª Região, assinale a opção correta.
A Compete originalmente ao presidente do TRT da 8.ª Região, a
coordenação da escala de férias dos juízes de primeiro grau e
a direção do foro trabalhista.
B O depósito público é órgão externo auxiliar do Foro de Belém,
não o integrando, portanto.
C A Escola da Magistratura, o Conselho da Ordem do Mérito Jus
et Labor e a Corregedoria Regional são órgãos do TRT da
8.ª Região.
D É de competência exclusiva da Seção Especializada II do TRT
da 8.ª Região processar e julgar, originariamente, os dissídios
coletivos de natureza econômica ou jurídica, bem como
homologar os acordos neles celebrados.
E É da competência originária do vice-presidente do TRT da
8.ª Região a concessão de licença para servidor acompanhar
cônjuge ou de licença capacitação, bem como a concessão de
dispensa do ponto.
QUESTÃO 60

No que concerne aos trâmites processuais descritos no Regimento
Interno do TRT da 8.ª Região, assinale a opção correta.
A A pauta de julgamento será organizada pela ordem cronológica
de entrada do processo na distribuição local.
B Os julgamentos acerca de dissídios coletivos, embargos de
declaração, habeas corpus e mandados de segurança preferem
aos demais julgamentos, independentemente de requerimento
da parte.
C As partes serão notificadas dos julgamentos mediante
publicação da pauta no órgão oficial, com antecedência
mínima de setenta e duas horas.
D Independem de publicação e inclusão em pauta de julgamento:
habeas corpus, conflito de competência e processo
administrativo disciplinar.
E Nas sessões de julgamento da pauta judiciária, o
pronunciamento do desembargador relator precede a
manifestação do Ministério Público do Trabalho.

