Agosto/2009

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ

Concurso Público para provimento de cargos de

Analista Judiciário - Área Apoio Especializado
Especialidade Odontologia
No de Inscrição

Nome do Candidato

Caderno de Prova ’H08’, Tipo 001

MODELO

No do Caderno

MODELO1

ASSINATURA DO CANDIDATO

No do Documento

0000000000000000
00001−0001−001

PROVA

Conhecimentos Básicos
Conhecimentos Específicos
Discursiva - Redação

INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 70 questões, numeradas de 1 a 70.
- contém a proposta e o espaço para rascunho da prova Discursiva - Redação.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A
C D E
- Ler o que se pede na Prova Discursiva - Redação e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO
- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você deverá transcrever a redação, a tinta, na folha apropriada. Os rascunhos não serão considerados em
nenhuma hipótese.
- Você terá o total de 4 horas e 30 minutos para responder a todas as questões, preencher a Folha de Respostas e
fazer a Prova Discursiva - Redação (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova devolva este caderno de prova ao aplicador, juntamente com sua Folha de Respostas e a folha
de transcrição da Prova Discursiva - Redação.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

Caderno de Prova ’H08’, Tipo 001
1.

Uma síntese do texto está apresentada corretamente em:

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Língua Portuguesa
Atenção:

(A)

Estudos baseados em dados recentes evidenciam
igualdade de condições de consumo nas diferentes
camadas sociais dos países em desenvolvimento.

(B)

Antigos problemas econômicos dos países hoje desenvolvidos foram amenizados com a imposição de
um sistema capitalista, que valoriza o consumo.

(C)

O número de brasileiros que saíram da pobreza
expandiu a classe média e colocou o país no rumo
do desenvolvimento.

(D)

O Brasil enfrenta dificuldades em sua economia
devido ao grande número de pessoas que vivem na
pobreza, excluídos da sociedade de consumo.

(E)

Um desenvolvimento sustentável para países de
grande população só será obtido com maior
dinamismo na economia.

As questões de números 1 a 10 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

A história de sucesso das nações hoje desenvolvidas
possui um traço comum e inequívoco: a ascensão política e
econômica da classe média. Essa evolução foi primeiro
observada na Europa, onde sociedades estratificadas e sem
mobilidade deram lugar a países dinâmicos após a irrupção do
capitalismo. Esse fenômeno chegou tardiamente ao Brasil e
nunca fincou raízes sólidas e duradouras. Houve fases de
rápido crescimento, como na industrialização do início do século
passado ou no milagre econômico dos anos 70. Mais
recentemente, o país chegou a vislumbrar um salto rumo ao
desenvolvimento com o Plano Cruzado. Mas, em todos esses
casos, o aumento no padrão de vida dos mais pobres foi
transitório e abortado pouco depois por crises econômicas.
Agora, com a retomada do crescimento econômico, o país volta

_________________________________________________________

2.

a se ver diante da oportunidade de romper de maneira definitiva

Destaca-se no texto
(A)

a tensão perceptível, mesmo que de forma latente,
entre as diversas camadas sociais nos países em
desenvolvimento, como o Brasil.

(B)

o papel desempenhado pela classe média no processo de desenvolvimento social e econômico das
nações, como vem ocorrendo no Brasil.

(C)

a necessidade de planos econômicos destinados a
combater a inflação e mantê-la sob controle no
desenvolvimento da economia brasileira.

(D)

a concorrência entre países que se encontram em
processo de desenvolvimento no sentido de melhorar as condições de vida da população.

(E)

a sustentabilidade de um processo de mobilidade
social, ainda incipiente e pouco estudado na história
econômica do Brasil.

com o subdesenvolvimento. Nos dois últimos anos, mais de 20
milhões de brasileiros saíram das camadas sociais mais baixas
– as chamadas classes D e E − e alcançaram a classe C, porta
de entrada para a sociedade de consumo.
As conclusões acima fazem parte de um estudo feito em
2008. Trata-se da mais recente evidência de que o país tem
conseguido, enfim, reduzir sua população de miseráveis, ao
mesmo tempo em que começa a formar uma sociedade de
consumo de massa. Outras pesquisas e estudos, com
metodologias distintas, já haviam detectado esse avanço, que
nada mais é senão a recompensa ao ciclo de reformas e ajustes
econômicos feitos pelo país desde o Plano Real, sobretudo o
combate à inflação. Comparado ao meio bilhão de novos
consumidores que China e Índia produziram na última década, o
fenômeno brasileiro pode não impressionar. Mas é notável. O
resultado disso é que, em um fato inédito na história recente, a
classe C é hoje o estrato social mais numeroso do país.
É sempre uma boa notícia a ascensão econômica de
pessoas, especialmente a caminho da classe média, notório
colchão social entre os estratos mais ricos e mais pobres, capaz

_________________________________________________________

3.

O desafio apontado pelo filósofo, no último parágrafo, se
configura como
(A)

incentivos a uma educação especializada da
população, capacitando-a para uma real participação
na economia de mercado.

(B)

permanência dos benefícios concedidos pelo poder
público à população de baixa renda no país.

(C)

manutenção dos ajustes econômicos realizados em
anos anteriores, para que se desenvolva uma classe
média consumista.

(D)

enfrentamento dos problemas sociais e econômicos
decorrentes de crises que afetam a economia do
país.

(E)

estímulo ao surgimento de negócios em benefício da
classe média, o sustentáculo das transformações
sociais no país.

de reduzir as tensões sociais. Se a emergência da classe C é
um processo sustentável, só o tempo dirá. O que se pode
atestar com certeza é que essa transformação deu novo ânimo
à economia, despertando o surgimento de negócios, criando
empregos e aproximando o Brasil de uma verdadeira economia
de mercado. Diz o filósofo Roberto Romano, da Unicamp: "Um
país em que a classe média diminua está fadado à estagnação
social e econômica. O desafio agora será integrar essa massa
populacional à produção de bens e serviços mais elaborados,
com investimento em educação técnica, para que esse
fenômeno não seja passageiro."
(Adaptado de Julia Duailibi e Cíntia Borsato. Veja, 2 de abril
de 2008, p. 84-86)
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4.

7.

Respeita-se o sentido do segmento, com outras palavras,
em:
(A)

após a irrupção do capitalismo = em meio aos
conflitos do capitalismo.

O segmento grifado acima refere-se, considerando-se o
contexto,

(B)

nunca fincou raízes sólidas e duradouras = jamais
assumiu tanta importância.

(A)

à história de sucesso das nações desenvolvidas.

(B)

ao crescimento de uma sociedade de consumo,
devido à redução da pobreza no país.

(C)

ao sucesso dos vários planos econômicos implementados no Brasil.

(D)

à imitação do que ocorreu com a classe média na
China e na Índia.

(E)

à redução das tensões sociais com o avanço do
consumo.

(C)

(D)

(E)

vislumbrar um salto rumo ao desenvolvimento =
permitir uma constante revolução social.
em um fato inédito na história recente = de maneira
desconhecida nos últimos tempos.
está fadado à estagnação social = sofre tensões de
origem social.

_________________________________________________________

5.

... já haviam detectado esse avanço, que nada mais é
senão a recompensa ao ciclo de reformas e ajustes
econômicos feitos pelo país desde o Plano Real ...
o
(2 parágrafo)

_________________________________________________________

8.

(A)

não significa um prêmio para o ciclo.

(B)

... para que esse fenômeno não seja passageiro. (final do
texto)
O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o
grifado acima está na frase:

O sentido correto do segmento grifado está transposto em:

(A)

Houve fases de rápido crescimento ...

nem se tornou tão significativo no ciclo.

(B)

... o país volta a se ver diante da oportunidade ...

(C)

não se destacou pela importância do ciclo.

(C)

... ao mesmo tempo em que começa a formar uma
sociedade de consumo de massa.

(D)

tem sido bastante premiado pelo ciclo.
(D)

... só o tempo dirá.

(E)

é tão-somente o bom resultado do ciclo.
(E)

Um país em que a classe média diminua ...

_________________________________________________________

6.

O resultado disso é que, em um fato inédito na história
o
recente ... (2 parágrafo)

Comparado ao meio bilhão de novos consumidores que
China e Índia produziram na última década, o fenômeno
brasileiro pode não impressionar. Mas é notável.
o
(2 parágrafo)

_________________________________________________________

9.

Com a transposição do segmento grifado para o plural, a
forma verbal que deverá permanecer no singular está na
frase:

Em um único período, o sentido das afirmações acima
está corretamente mantido em:

(A)

Esse fenômeno chegou tardiamente ao Brasil ...

(A)

(B)

... o país chegou a vislumbrar um salto ...

(C)

Trata-se da mais recente evidência ...

(D)

... esse avanço, que nada mais é senão a recompensa ...

(E)

É sempre uma boa notícia ...

(B)

(C)

(D)

(E)

O fenômeno brasileiro é digno de nota, ainda que
pareça pouco expressivo se for colocado diante do
grandioso aumento de consumidores na China e na
Índia, na última década.
O fenômeno brasileiro não pode chamar tanta
atenção, tendo em vista que a comparação entre
novos consumidores da China e da Índia na última
década se tornou digno de nota.
Com o imenso número de novos consumidores da
China e Índia produzidos na última década, no Brasil
não impressiona, mas observa-se o mesmo fenômeno, notável também.

_________________________________________________________

10.

O que se pode atestar com certeza ... (último parágrafo)
Mantém-se corretamente a voz passiva do verbo grifado
acima, respeitando seu sentido original, caso seja feita a
substituição por:

Nota-se que, comparando os consumidores na
China e na Índia que foi produzido na última década,
o fenômeno no Brasil não impressiona, apesar de
que é notável.

(A)

pode ser atestado.

(B)

é possível atestar.

(C)

se havia atestado.

O fenômeno brasileiro, que se nota, é inexpressivo,
embora comparando-se com China e Índia, no
grande número de consumidores da última década.

(D)

tem sido atestado.

(E)

seria possível atestar.

TREPI-Conhecimentos Básicos2

3

Caderno de Prova ’H08’, Tipo 001
Atenção:

As questões de números 11 a 20 baseiam-se no
texto apresentado abaixo.

11.

a

Na 1 afirmativa do texto, o autor
(A)

dá ênfase à noção de hostilidade sempre presente
na ação política, ao colocar lado a lado opiniões
divergentes.

(B)

aponta claramente o núcleo do desenvolvimento
posterior sobre a mentira cultivada na ação política.

(C)

nega a evidência, com base na afirmativa de Platão,
de que a mentira pode ser útil no fazer político.

(D)

defende a clássica tradição do realismo que vem
justificar a aceitação da mentira no trato político.

(E)

políticos. Esta tradição trabalha a ação política como uma ação

se coloca ao lado de Platão, ao defender que a
verdade deve sobrepor-se a todas as coisas, incluindo-se aí a política.

estratégica que requer, sem idealismos, uma praxiologia, vendo

_________________________________________________________

Não é usual tratar da política na perspectiva da
afirmação da verdade. Platão afirmou, na República, que a
verdade merece ser estimada sobre todas as coisas, mas
ressalvou que há circunstâncias em que a mentira pode ser útil,
e não odiosa. Na política, a derrogação da verdade pela
aceitação da mentira muito deve à clássica tradição do realismo
que identifica no predomínio do conflito o cerne dos fatos

na realidade resistência e no poder, hostilidade. Neste contexto,

12.

política é guerra e, como diz o provérbio, "em tempos de guerra,

o

É correto identificar no 1 parágrafo
(A)

apresentação de fatos que impõem a verdade necessariamente sobre todas as coisas, com foco no
trato político.

(B)

censura à tradição existente na área política de
aceitar a mentira como necessária ao enfrentamento
de interesses.

(C)

comentário sobre fatos importantes na Antiguidade
clássica, para explicar como a mentira foi percebida
na área política.

(D)

esclarecimento sobre a afirmativa de Platão de que
a mentira pode ser útil em determinadas circunstâncias.

(E)

afastamento da hipótese de que a mentira pode ser
cultivada na política, como se faz numa guerra.

mentiras por mar, mentiras por terra".
Recorrendo a metáforas do reino animal, Maquiavel
aponta que o príncipe precisa ter, ao mesmo tempo, no
exercício realista do poder, a força do leão e a astúcia ardilosa
da raposa. Raposa, leão, assim como camaleão, serpente,
polvo – metáforas que frequentemente são utilizadas na
descrição de políticos – não podem, com propriedade,
caracterizar o ser humano moral que obedece aos consagrados
preceitos do "não matar" e do "não mentir", como lembra
Norberto Bobbio.
No plano político, o realismo da força torna límpida,
numa disputa, a bélica contraposição amigo-inimigo. Já o

_________________________________________________________

13.

realismo da fraude é mais sutil, pois opera confundindo e

Da leitura do texto é correto concluir que
(A)

as metáforas utilizadas na política, por terem caráter
pejorativo, nem sempre refletem os ideais dos representantes eleitos para o poder.

(B)

o entendimento entre todos os poderes democraticamente estabelecidos pode, eventualmente, decorrer da dissimulação na ação política.

(C)

a atuação política deve basear-se na confiança
mútua entre todos os representantes de uma
democracia atuante e efetiva.

(D)

a mentira deve fazer parte do universo da política,
como regra geral permitida no jogo de interesses
que se desenrola nessa instância.

(E)

a falsidade, embora faça parte do jogo de forças que
envolvem a política, leva à descrença geral nos
representantes eleitos pelo povo.

aumentando a opacidade e a incerteza na arena política, como
acentua Pier Paolo Portinaro. Maquiavel salienta que a fraude é
mais importante do que a força para assegurar o poder e
consolidá-lo. É por esse motivo que a simulação, o segredo e a
mentira são temas da doutrina da razão de Estado e a
veracidade não é

usualmente considerada

uma virtude

característica de governantes.
Sustentar a simulação e a mentira como expedientes
usuais na arena política é desconhecer a importância
estratégica que a confiança desempenha na pluralidade da
interação humana democrática. A confiança requer a boa-fé que
pressupõe a veracidade. O Talmude equipara a mentira à pior
forma de roubo: "Existem sete classes de ladrões e a primeira é
a daqueles que roubam a mente de seus semelhantes através

_________________________________________________________

14.

o

A transcrição do provérbio no 1 parágrafo
(A)

antecipa, como síntese, o assunto que será desenvolvido a seguir.

(B)

ilustra, de modo sintético, o que foi até então
apresentado.

(C)

introduz intencionalmente estranheza e incoerência
no contexto.

(D)

caracteriza-se como argumento que se contrapõe à
ideia central.

(E)

justifica o emprego de metáforas, relacionadas a
seguir, na caracterização de políticos.

de palavras mentirosas." O padre Antônio Vieira afirmou que a
verdade é filha da justiça, porque a justiça dá a cada um o que é
seu, ao contrário da mentira, porque esta "ou vos tira o que
tendes ou vos dá o que não tendes". Montaigne observou que
somente pela palavra é que somos homens e nos entendemos.
Por isso mentir é um vício maldito. Impede o entendimento.
(Celso Lafer. O Estado de S. Paulo, A2, 20 de julho de 2008,
com adaptações)
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15.

o

Segundo o Dicionário Houaiss, praxiologia (1 parágrafo)
é ciência ou teoria epistemológica que estuda as ações
humanas, o comportamento e suas leis, induzindo
conclusões operacionais.

18.

I. e no poder, hostilidade – a vírgula assinala elipse
do verbo.

II. – metáforas que frequentemente são utilizadas na
descrição de políticos − os travessões isolam seg-

Considerando-se o contexto e a acepção transcrita acima,
é correto afirmar que o emprego do vocábulo indica
(A)

Considere o emprego de sinais de pontuação no texto.

mento explicativo.

III. aos consagrados preceitos do "não matar" e do
"não mentir" − as aspas indicam reprodução exata

desconsideração de um comportamento de ordem
prática aceito incondicionalmente na arena política.

de princípios estabelecidos.
(B)

(C)

(D)

interferência de um juízo de valor pautado na ética
predominante nas relações democráticas de poder.

IV. equipara a mentira à pior forma de roubo: − os dois-

ressalva esclarecedora do ponto de vista defendido
pelo autor desde a afirmativa inicial do parágrafo.

Está correto o que se afirma em

pontos indicam intervenção de novo interlocutor no
contexto.

conclusão, trazida por um novo conceito, das ideias
que estão sendo discutidas no parágrafo.

(A)

III e IV, apenas.

(B)

II e IV, apenas.

(C)

I e II, apenas.

_________________________________________________________

(D)

I, II e III, apenas.

16.

(E)

I, II, III e IV.

(E)

reconhecimento da existência de medidas de ordem
prática na resolução de conflitos na área política.

... realismo que identifica no predomínio do conflito o
o
cerne dos fatos políticos. (1 parágrafo)
O sentido de realismo na afirmativa acima pode ser
entendido como:

_________________________________________________________

19.

Esta tradição trabalha a ação política como uma ação
o

estratégica ... (1 parágrafo)

(A)

fatos políticos geram constantemente posições
bélicas entre os contendores.

A frase em que o verbo exige o mesmo tipo de
complemento que o grifado acima é:

(B)

o debate político acirra frequentemente os ânimos
mais exaltados.

(A)

... que identifica no predomínio do conflito o cerne
dos fatos políticos.

(C)

opiniões contrárias dão origem ao comportamento
bélico na arena política.

(B)

Neste contexto, política é guerra ...

(C)

Recorrendo a metáforas do reino animal ...

(D)

os fatos políticos se caracterizam, essencialmente,
pelo enfrentamento de posições.

(D)

... que obedece aos consagrados preceitos do "não
matar" e do "não mentir" ...

(E)

discussões desrespeitosas surgem constantemente
na ação política.

(E) ... que a fraude é mais importante do que a força ...
_________________________________________________________
_________________________________________________________
17.

Há relação de causa (1) e consequência (2) entre os
segmentos transcritos, EXCETO:
(A)

1.
2.

a clássica tradição do realismo
derrogação da verdade pela aceitação da
mentira

(B)

1.

a fraude é mais importante do que a força para
assegurar o poder e consolidá-lo
a simulação, o segredo e a mentira são temas
da doutrina da razão de Estado

2.

(C)

1.
2.

o realismo da força torna límpida, numa disputa,
a bélica contraposição amigo-inimigo
o realismo da fraude é mais sutil

(D)

1.
2.

a justiça dá a cada um o que é seu
a verdade é filha da justiça

(E)

1.

somente pela palavra é que somos homens e
nos entendemos
mentir é um vício maldito

2.

TREPI-Conhecimentos Básicos2

20.

A frase inteiramente correta, considerando-se a presença
ou a ausência do sinal de crase, é:
(A)

A mentira, mesmo justificada por certas circunstâncias, pode ser desmascarada à qualquer momento, à vista dos fatos apresentados.

(B)

Submetida a avaliação da opinião popular, a política
deve pautar-se pela lisura e pela veracidade voltadas para à resolução de conflitos.

(C)

Quanto a defesa da ética, ela é sempre necessária,
à fim de que a ação política seja vista como
verdadeira representação da vontade popular.

(D)

Os governados, como preceituam as normas democráticas, têm direito a informações exatas e submetidas à verdade dos fatos.

(E)

A verdade dos fatos políticos está subordinada,
segundo pensadores, à uma lógica particular, à depender dos objetivos do momento.
5
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22.

Noções de Informática
Instruções: - As questões sobre os aplicativos consideram sempre a originalidade da versão referenciada e não
quaisquer outras passíveis de modificação (customização, parametrização, etc.) feita pelo usuário.
- Para responder às questões de números 21 a 28,
considere o seguinte quadro de tarefas:

Item

Tarefas

I

Uma planilha (BrOffice.org 3.1) com as informações
abaixo. A célula contendo o sinal de interrogação
(incógnita) representa um valor obtido por propagação
feita pela alça de preenchimento originada em A2.
HIPÓTESE: O resultado da incógnita obtido com essa
operação é o mesmo se a propagação for originada em
B1.

A

B

1

=42*33

=A1*2

2

=A1/2

?

A modificação do caminho para atender ao solicitado em
(II) deve obedecer ao seguinte procedimento: acessar
Ferramentas (menu) e escolher, na sequência, Opções
(opção), BrOffice.org
(A)

Writer e Geral.

(B)

Writer e Configurações.

(C)

e Carregar/Salvar.

(D)

e Dados do usuário.

(E)

e Caminhos.

_________________________________________________________

23.

Para cumprir com a solicitação do item (III) deve-se
(A)

escolher o ícone Barra de tarefas e menu Iniciar.

(B)

ativar a opção Bloquear a Barra de tarefas.

(C)

escolher o ícone Sistema e a aba Data e hora.

(D)

escolher o ícone Data e hora, apenas.

(E)

escolher o ícone Opções regionais e de idioma, apenas.

_________________________________________________________
II

A pasta padrão onde os modelos de documentos de
texto (BrOffice.org 3.1) são guardados, precisa ser
modificada. O caminho que aponta para ela necessita
agora apontar para outra.

III

Desabilitar a exibição do relógio na Área de notificação
a título de economia de espaço nessa área, utilizando o
modo de exibição clássico do Painel de controle do
Windows XP (edição doméstica),

IV

V

VI

VII

VIII

21.

Modificar o tamanho das fontes do Windows XP (edição
doméstica) para “Fontes grandes” a fim de melhorar a
visibilidade das letras, quando a resolução do monitor
for posicionada em 1024 por 768 pixels.
Disponibilizar na Intranet um glossário de termos para
uso geral com a definição, dentre outras, dos
componentes do processador (ou Unidade Central de
Processamento) de um computador.

24.

25.

26.

A hipótese apresentada em (I) está
errada e a incógnita resulta em 1386 se originada
em A2 e, em 2772 se originada em B1.

(B)

errada e a incógnita resulta em 693 se originada em
A2 e, em 1386 se originada em B1.

Área de trabalho e abrir a caixa Posição.

(B)

Configurações e abrir a caixa Modificar fonte.

(C)

Configurações e abrir a caixa Aumentar fonte.

(D)

Aparência e abrir a caixa Tamanho da fonte.

(E)

Aparência e abrir a caixa Configurar fonte.

Dentre os componentes mencionados em (V), incluem-se a
(A)

Unidade Lógica e Aritmética e a Unidade de Controle.

(B)

Placa mãe e a Unidade de Hard disk.

(C)

Unidade de Controle e a Unidade de Hard disk.

(D)

Unidade Lógica e Aritmética, os slots de memória
RAM e a Placa mãe.

(E)

Placa mãe e a Placa de controle de vídeo.

_________________________________________________________

Utilizar, ao fazer pesquisa no Google, preferencialmente, uma opção que traga as palavras pesquisadas em destaque dentro das páginas encontradas.

(A)

(A)

_________________________________________________________

Disponibilizar para toda a empresa aplicativos com
funções específicas para apresentações (que facilitem a
construção de efeitos nos slides e modos de transição
entre estes, por exemplo, nas projeções).
Usar ferramentas de comunicação apropriadas, via
internet, sempre que a comunicação entre pessoas tiver
caráter de urgência (tipo pergunta e resposta
instantânea).

A modificação das fontes, solicitada no item (IV), é
resolvida por meio das ações: Clicar com o botão direito
(destro) do mouse na área de trabalho, escolher a opção
Propriedades, a Guia

As funcionalidades solicitadas em (VI) estão disponíveis
no aplicativo
(A)

Microsoft PowerPoint, no BrOffice.org Impress e em
arquivos com extensão PDF em geral.

(B)

BrOffice.org Impress e em arquivos com extensão
PDF em geral.

(C)

BrOffice.org Impress, apenas.

(D)

Microsoft PowerPoint e no BrOffice.org Impress.

(E)

Microsoft PowerPoint e em arquivos com extensão
PDF em geral.

_________________________________________________________

(C)

(D)
(E)
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27.

De acordo com o recomendado em (VII), é adequado o
uso das funções de

errada e a incógnita resulta em 1386 se originada
em A2 e, em 693 se originada em B1.

(A)
(B)

correio eletrônico e chat.

correta e a incógnita resulta em 693.

(C)

chat.

(D)

página web.

(E)

feeds.

correta e a incógnita resulta em 1386.

correio eletrônico.
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28.

Ao receber a lista das páginas encontradas na pesquisa, a
opção a ser escolhida, de acordo com o recomendado em
(VIII) é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33.

A respeito do regime disciplinar dos Servidores Públicos
da União, considere:

I. A suspensão será aplicada em caso de reincidência

Páginas semelhantes.
Encontrar mais.
Em cache.
Preferências.
Mais.

das faltas punidas com advertência, não podendo
exceder a 180 dias.

II. Quando houver conveniência para o serviço, a
penalidade de suspensão poderá ser convertida em
multa, na base de 50% por dia de vencimento ou
remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

_________________________________________________________

Noções de Direito
29.

Com relação aos Direitos Políticos, a soberania popular será
exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I.
II.
III.
IV.

III. O servidor público federal estável que pratica usura
sob qualquer de suas formas está sujeito a penalidade de demissão.

plebiscito.
referendo.
prévia aprovação do Ministério Público.
prévia aprovação do Poder Judiciário.

IV. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao
serviço, sem causa justificada, por sessenta dias,
interpoladamente, durante o período de doze meses.
o

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a Lei n 8.112/90, está correto o que se
afirma APENAS em

I e II.
I, II e III.
I, II e IV.
II e III.
III e IV.

(A)
(B)
(C)

_________________________________________________________

(D)

30.

(E)

No tocante aos Direitos Políticos, NÃO se inclui dentre as
condições de elegibilidade, na forma da lei, a idade
mínima de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

_________________________________________________________

34.

dezoito anos para Vereador.
vinte e um anos para Deputado Federal.
trinta anos para Vice-Governador do Distrito Federal.
trinta e cinco anos para Senador.
trinta e cinco anos para Governador de Estado.

É correto afirmar que compete à UNIÃO legislar
(A)

concorrentemente com os Estados e o Distrito
Federal sobre desapropriação e serviço postal.

(B)

privativamente sobre seguridade social, registros
públicos, defesa civil e propaganda comercial.

(C)

concorrentemente com os Estados e o Distrito
Federal sobre comércio interestadual.

(D)

privativamente sobre direito tributário, financeiro,
penitenciário, econômico e urbanístico.

(E)

privativamente sobre proteção ao patrimônio
histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico.

O indeferimento de alegação de suspeição
(A)

_________________________________________________________

31.

De acordo com a Constituição Federal Brasileira, os
tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em
(A)

único turno, por dois terços dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.

poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo.

(B)

poderá ser objeto de recurso, com efeito suspensivo.

(C)

não poderá ser objeto de recurso.

(D)

só poderá ser objeto de recurso no caso de suspeição de autoridade que tenha amizade íntima com
algum dos interessados.

(E)

só poderá ser objeto de recurso no caso de
suspeição de servidor que tenha inimizade notória
com algum dos interessados.

_________________________________________________________

35.

A respeito da suspeição e do impedimento, considere:
I.

A exceção de suspeição de qualquer Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí deverá
ser oposta dentro de quarenta e oito horas da data
da publicação do feito.

II.

Recebida a exceção de impedimento ou suspeição,
o Relator determinará, por ofício protocolado, que
em dez dias se pronuncie o excepto.

III.

No processo criminal, a petição deverá ser assinada pela própria parte ou por advogado com procuração com poderes especiais.

IV.

_________________________________________________________

32.

I, II e III.
I, III e IV.
II e III.
II, III e IV.
II e IV.

(B)

dois turnos, por dois terços dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.

Se o relator considerar manifestamente sem fundamento a exceção, poderá rejeita-la, liminarmente,
em despacho fundamentado, do qual caberá agravo regimental, em três dias.

(C)

dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às Leis Complementares.

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Piauí está correto o que se afirma
APENAS em

(D)

dois turnos, por dois terços dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às Leis Complementares.

(E)

dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.

TREPI-Conhecimentos Básicos2

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I e III.
I, III e IV.
I e IV.
II e III.
II, III e IV.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Instruções: Para resolução das questões 41 e 42, considere o
enunciado a seguir.

Instruções: Para resolução das questões 36 a 40, considere o
enunciado a seguir.

Paciente com 23 anos de idade, sexo masculino, apresenta extensa destruição coronária no dente 37, que tem
indicação para extração. A radiografia mostra raízes divergentes.

Paciente com 3 anos de idade, sexo feminino, é trazida
pela mãe para sua primeira consulta odontológica. A criança se
queixa de dor no dente 84 ao se alimentar.
36.

41.

A escuta clínica

A anestesia intraoral por bloqueio regional atinge os
nervos e a região de abrangência expressos em:

(A)

não permite identificar transtornos medicamentosos
durante a formação dos dentes.

(B)

significa a identificação do problema do paciente.

(A)

Bucal

Região sublingual e parte
anterior da língua

(C)

prescinde da história pré-natal, natal e pós-natal do
paciente.

(B)

Lingual

Terço posterior da língua

(D)

faz parte do processo de interação profissionalpaciente-acompanhante.

(C)

Bucal

(E)

é dispensável, pois mascara a situação psicológica
da criança no ambiente familiar.

(D)

Alveolar inferior

(E)

Alveolar inferior

Nervo

Região de Abrangência

Gengiva da tábua externa da
região de caninos
Bochecha, comissura labial e
parte externa dos lábios

_________________________________________________________

37.

O diagnóstico de lesão ativa de cárie dentária no dente 84
é feito diante da presença de

I.
II.
III.
IV.

_________________________________________________________

coloração castanho-escura.
consistência amolecida.
aspecto ressecado.
sensibilidade ao frio.

42.

via alveolar, com seccionamento paralelo ao longo
eixo dental.

(B)

via não-alveolar, por ostectomia.

São corretas APENAS

(C)

via alveolar, por alveolectomia parcial.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

via não-alveolar, por alveolectomia total.

(E)

apicectomia.

I e II.
II e III.
II e IV.
I e III.
I e IV.

_________________________________________________________

43.

Visando atender às necessidades imediatas da paciente
com cárie ativa, deve-se instituir o tratamento constituído
de

Alguns princípios gerais do preparo cavitário para restaurações adesivas incluem
(A)

forma de resistência com paredes circundantes
paralelas entre si e perpendiculares à parede pulpar.

(B)

acabamento das paredes de esmalte, removendo os
prismas de esmalte sem suporte.

(A)

tratamento não invasivo.

(B)

pulpectomia e coroa de aço.

(C)

forma de retenção sem a confecção de biséis.

(C)

exodontia seguida de instalação de mantenedor de
espaço.

(D)

forma de contorno resumindo-se à remoção de
tecido cariado.

(D)

remoção de tecido cariado e fechamento da cavidade.

(E)

forma de conveniência que prescinde da remoção da
trama de colágeno desorganizado.

(E)

restauração de amálgama.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

39.

A técnica exodôntica indicada é a
(A)

_________________________________________________________

38.

Molares e pré-molares inferiores

A dieta tem importante papel no desenvolvimento da cárie.
O aconselhamento dietético à mãe da paciente deve incluir o consumo de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

medicamentos infantis, como xaropes.
ketchup e mostarda.
mel, uva em passa e pastilhas para a garganta.
frutas frescas durante as refeições.
mamadeira noturna açucarada.

44.

A proteção do complexo dentina-polpa é usualmente feita
mediante o uso de pasta de hidróxido de cálcio, que tem
como característica
(A)

reduzir o pH do fluido dentinário, o que causa a
coagulação das proteínas, explicando o seu efeito
transitório na sensibilidade dentinária.

(B)

aumentar a adesividade dos materiais restauradores, protegendo a polpa contra as substâncias
tóxicas dos materiais restauradores.

(C)

aumentar o pH do fluido dentinário na dentina mais
próxima à polpa por até uma semana, reduzindo a
sensibilidade.

(D)

aumentar o pH do fluido dentinário, o que causa a
coagulação das proteínas, explicando o seu efeito
permanente sobre a sensibilidade dentinária.

(E)

obturar mecanicamente os túbulos dentinários, aumentando a adesividade dos materiais restauradores.

_________________________________________________________

40.

A aplicação tópica de flúor tem indicação para esta paciente, devendo ser tomados alguns cuidados para evitar a
intoxicação aguda. A dose provavelmente tóxica para
crianças com peso corporal de 20 kg é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8

2,5 mL de solução de fluoreto estanoso a 1,94%.
5 mL de solução de fluoreto estanoso a 1,23%.
50 mL de solução de fluoreto estanoso a 0,097%.
4 mL de gel de flúor fosfato acidulado a 1,23%.
8 mL de gel de flúor fosfato acidulado a 1,23%.
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45.

49.

As restaurações de amálgama requerem alguns procedimentos, como
(A)

tempo mínimo de 2 horas antes da brunidura.

(A)

reinfecção após o final do tratamento.

(B)

escultura com cuidado para não remover os excessos.

(B)

técnica de instrumentação dos canais radiculares.

(C)

severidade da infecção periodontal.

(C)

máxima remoção do mercúrio durante a condensação.

(D)

condição de antissepsia dos canais radiculares.

(D)

retirada das porosidades oclusais do material.

(E)

calcificação da polpa necrótica.

(E)

refinamento da escultura oclusal aprofundando fóssulas e fissuras.

_________________________________________________________

50.

_________________________________________________________

46.

Paciente com 55 anos de idade, sexo masculino, com
histórico de diabetes mellitus e fumante, ao início da execução de preparo cavitário no dente 11, relata sensação
de dor subesternal que irradia para o braço esquerdo, ombro, pescoço e mandíbula. O paciente apresenta palidez
facial e agitação. Mediante a administração de dinitrato de
isossorbida por via sublingual, a crise é rapidamente controlada. O diagnóstico e a conduta do cirurgião-dentista
são, respectivamente,
(A)

angina pectoris e interromper o atendimento.

(B)

infarto do miocárdio e posicionar o paciente em posição supina.

(C)

bradicardia sinusal e interromper o atendimento.

(D)

bloqueio átrio-ventricular e administrar benzodiazepínico.

(E)

contração atrial prematura e administrar vasodilatador.

51.

Instruções: Para resolução das questões 47 e 48, considere o
enunciado a seguir.
Paciente com 21 anos de idade, sexo feminino, relata
história anterior de dor no dente 25, acrescida de episódios
recentes de dor ao calor, aliviada por estímulos frios.
Considerando os procedimentos de segurança, a tomada
radiográfica deve
(A)

prescindir dos prendedores de filme, evitando que a
paciente tenha de mantê-lo em posição.

(B)

utilizar a exposição à radiação para efeitos de demonstração.

(A)

gengivite ulceronecrosante aguda e estearato de
eritromicina.

(B)

herpes simples e fluconazol.

(C)

herpes zoster e nistatina.

(D)

afta e prednisona.

(E)

líquen plano e paracetamol.

Paciente com 31 anos de idade, sexo masculino, em tratamento de alveolite úmida, relata ter febre, mal-estar geral
e falta de apetite. Clinicamente, observa-se infartamento
ganglionar e taquicardia. Diante da persistência de dor de
grande intensidade, não controlada com o tratamento clínico e medicamentoso, indica-se prescrever o anti-inflamatório por via intramuscular
(A)

ácido acetil-salicílico.

(B)

paracetamol.

(C)

diclofenaco sódico.

(D)

metronidazol.

(E)

dipirona sódica.

_________________________________________________________

52.

O vírus da Hepatite C é encontrado em fluidos corporais,
sendo que o maior risco de transmissão ocorre quando da
exposição a
(A)

sêmen.

(C)

ser repetida nas situações em que houver necessidade de duplicata das películas.

(B)

sangue.

(C)

fluido cérebro-espinhal.

(D)

ser realizada quando da existência de exames radiográficos prévios.

(D)

leite materno.

(E)

ser realizada com vestimenta de proteção individual
na forma de avental plumbífero.

(E)

saliva.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

48.

Paciente com 29 anos de idade, sexo feminino, relata o
aparecimento de um grande número de lesões epiteliais
na mucosa após ter deixado de fumar. Estas lesões são
recorrentes e cada episódio dura cerca de duas semanas,
causando grande desconforto ao se alimentar. O diagnóstico e a terapêutica medicamentosa sistêmica consistem,
respectivamente, em

_________________________________________________________

_________________________________________________________

47.

O insucesso do tratamento endodôntico decorrente de pulpectomia está associado à

A técnica radiográfica intraoral que permite melhor visualização da região periapical, a partir da hipótese diagnóstica
de pulpite irreversível, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

bissetriz.
projeção paralela.
cefalométrica.
ortopantomográfica.
oclusal.
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53.

Após a exposição ao vírus HIV, alguns indivíduos permanecem assintomáticos e outros poderão apresentar alguns
sintomas, EXCETO:
(A)

exantema maculopapular.

(B)

hepatoesplenomegalia.

(C)

linfadenopatia.

(D)

mialgia.

(E)

anorexia.
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54.

A esterilização de instrumental odontológico por processo
físico deve ser feita, preferencialmente, utilizando-se vapor
saturado sob pressão. A esterilização por meio de calor
seco é recomendada apenas para alguns tipos de brocas
e alicates ortodônticos e esta limitação é justificada
(A)

pela possibilidade de interrupções do processo.

(B)

pelo alto custo de manutenção das autoclaves.

(C)

pela necessidade de altas temperaturas por curto
período de tempo.

(D)

pela necessidade de definição de parâmetros de
tempo e temperatura.

(E)

58.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
59.

pela inexistência de monitoramento biológico do
processo.

O desinfetante químico utilizado na prática odontológica, e
suas desvantagens, são, respectivamente:
(A)

ácido peracético 0,2%; inativado na presença de
matéria orgânica, corrosivo e irritante para a pele.

(B)

glutaraldeído 2%; irritante para a pele e mucosas,
vida útil diminuída quando diluído.

(C)

hipoclorito de sódio 1%; volátil, inflamável e resseca
plásticos.

(D)

permanganato de potássio 5%; instável, corrosivo e
inativado na presença de matéria orgânica.

(E)

álcool 70%; instável quando diluído, deve ser armazenado em áreas ventiladas.

60.

Alguns resíduos contêm substâncias químicas que podem
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente. O
descarte apropriado de

(A)

hepatite B; em 3 doses, com teste de soroconversão
dois meses após o esquema vacinal completo.

(B)

hepatite C; em dose única, com teste de soroconversão dois meses após o esquema vacinal.

(C)

BCG contra tuberculose; em 3 doses, com reforço a
cada 10 anos.

(D)

influenza; uma dose a cada 6 meses.

(E)

febre amarela; em dose única, com reforço a cada
5 anos.

Paciente com 26 anos de idade, sexo masculino, apresenta intumescimento dos nódulos linfáticos submandibulares. O exame clínico mostra defeitos em forma de
crateras nas papilas interdentais dos incisivos inferiores. A
remoção de uma camada branco-amarelada que recobre
as úlceras produz sangramento da gengiva e o paciente
relata dor intensa. O diagnóstico é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pilhas e baterias contendo metais pesados pode ser
feito por meio de depósito em aterro sanitário com
profundidade de 2 metros.

(B)

fixadores utilizados em radiologia implica submetêlos a processo de recuperação do chumbo.

(C)

resíduos contendo mercúrio requer seu acondicionamento em recipientes de vidro para posterior
depósito em aterro sanitário.

Instruções: Para resolução das questões de números 61 a 66,
considere o enunciado a seguir.

(D)

resíduos no estado líquido indica a necessidade de
decantação por uma semana antes de lançá-los na
rede coletora de esgoto.

Paciente com 19 anos de idade, sexo masculino, chega ao
consultório odontológico cerca de 40 minutos após uma queda
de bicicleta.

(E)

reveladores utilizados em radiologia requer que
sejam submetidos a processo de neutralização para
alcançar pH entre 7 e 9, para serem lançados posteriormente na rede coletora de esgoto.

_________________________________________________________

61.

Durante o exame clínico, observou-se lesão de tecidos
moles. O tipo de lesão e a conduta estão compatíveis em
(A)

contusão; limpeza da área com gaze embebida em
solução salina e raspagem da área com lâmina de
bisturi.

(B)

abrasão; aplicação de compressas frias e prescrição
de analgésicos.

(C)

laceração; limpeza e remoção cuidadosa de fragmentos, irrigação da ferida com solução salina e
sutura por planos.

(D)

hematoma; aplicação de compressas quentes e
prescrição de antibióticos.

(E)

edema; limpeza da área com gaze embebida em
solução antisséptica e raspagem da área com
lâmina de bisturi.

O descarte apropriado de material perfurocortante é feito
com a utilização de recipiente

I.
II.
III.
IV.

com tampa vedante.
estéril.
rígido.
permeável à punctura.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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eritema multiforme exsudativo.
gengivite descamativa.
gengivite ulcerativa necrosante.
gengivite estreptocócica.
gengivoestomatite herpética primária.

(A)

_________________________________________________________

57.

Os profissionais da odontologia devem receber a imunização por meio da vacina e respectiva dosagem:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

56.

lavar a pele exposta com água e sabão.
provocar sangramento do ferimento existente.
friccionar a área do ferimento com gel antisséptico.
friccionar a pele com hipoclorito de sódio 1%.
aumentar a área do ferimento e aplicar álcool 70%.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

55.

O cirurgião-dentista acidentalmente entra em contato com
material perfurocortante no consultório odontológico após
a remoção das luvas de procedimento, observando a presença de ferimentos em uma das mãos. O procedimento
tópico imediato a ser adotado pelo profissional é

I e II.
I e III.
I e IV.
II e III.
II e IV.
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62.

Com o objetivo de estabelecer uma ordem de prioridade
de intervenção imediata durante o atendimento de urgência, a escolha recai sobre a
(A)

trinca do esmalte.

(B)

fratura radicular.

(C)

fratura coronária de esmalte.

(D)

concussão.

(E)

luxação intrusiva.

67.

Paciente com 53 anos de idade, sexo masculino, apresenta pressão arterial de 170/110 mm Hg no momento da
consulta odontológica. O cirurgião-dentista deve
(A)

monitorar a pressão arterial durante o atendimento
clínico, seguindo-se controle por pelo menos 15 dias.

(B)

prescrever medicamentos anti-hipertensivos, pois se
trata de um caso de urgência odontológica.

(C)

realizar tratamento clínico ambulatorial, em sessões
clínicas de curta duração, até remissão do quadro.

(D)

medir a pressão arterial novamente após 5 minutos
e encaminhar o paciente para cuidados médicos se
a pressão se mantiver.

(E)

controlar a ansiedade do paciente, prescrevendo
benzodiazepínico, seguindo-se controle por pelo
menos 7 dias.

_________________________________________________________

63.

O dente 12 apresenta fratura em esmalte e dentina, para o
qual indica-se o procedimento:
(A)

capeamento direto.

(B)

proteção da dentina exposta com resina composta.

(C)

restauração com ionômero de vidro.

(D)

pulpotomia.

(E)

colagem de fragmentos.

_________________________________________________________

Instruções: Para resolução das questões 68 e 69, considere o
enunciado a seguir.
a

_________________________________________________________

64.

Paciente com 29 anos de idade, na 14 semana de
gestação, apresenta abscesso periapical na região do dente 17.

O dente 11 apresenta fratura da coroa com exposição
pulpar, para o qual indica-se o procedimento:
(A)

pulpectomia.

68.

O anestésico local que oferece maior risco de metemoglobinemia ao feto é

(B)

proteção da dentina exposta com resina composta.

(A)

bupivacaína.

(C)

restauração com ionômero de vidro.

(B)

lidocaína 2% com adrenalina.

(D)

capeamento indireto.

(C)

mepivacaína.

(E)

proteção da dentina exposta com ionômero de vidro.

(D)

prilocaína 3% com felipressina.

(E)

lidocaína com noradrenalina.

_________________________________________________________

65.

O dente 22 apresenta fratura de coroa e raiz com exposição pulpar, para o qual indica-se o procedimento:
(A)

imobilização do fragmento por meio de esplintagem.

(B)

pulpotomia e consequente restauração com resina
composta.

(C)

pulpectomia seguida de colagem provisória do fragmento com resina composta.

(D)

reposicionamento do dente por movimentação ortodôntica.

(E)

_________________________________________________________

69.

capeamento pulpar e restauração com ionômero de
vidro.

O dente 21 foi avulsionado durante o acidente e, localizado pelo paciente, foi mantido em um copo de leite, que é
um meio de armazenamento apropriado até o reimplante
do elemento dental. Outras condutas imediatas incluem

(A)

tetraciclina.

(B)

amoxicilina.

(C)

doxicilina.

(D)

penicilina G procaína.

(E)

minociclina.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

66.

A prescrição de antibiótico por via oral deve recair sobre

70.

Paciente com 31 anos de idade, sexo masculino, apresenta história de infecção articular e restrição do movimento mandibular em todos os planos (abertura, lateralidade e protrusão) e relata não haver dor ou má-oclusão
repentina. A radiografia mostra pouco movimento do
côndilo a partir da posição de repouso. Esta hipomobilidade mandibular crônica é devida a aderências nas
superfícies intracapsulares que impedem os movimentos
normais e caracteriza

(A)

remover as fibras remanescentes do ligamento periodontal.

(A)

contratura miofibrótica.

(B)

lavar o dente com soro fisiológico segurando-o pela
coroa.

(B)

impedimento coronoide.

(C)

remover os resíduos de terra com jatos de ar.

(C)

disfunção na base do côndilo.

(D)

escovar o dente com produtos fluoretados.

(D)

contratura miostática.

(E)

lavar cuidadosamente a raiz do dente.

(E)

anquilose.
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PROVA DISCURSIVA − REDAÇÃO
Atenção:

Deverão ser rigorosamente observados os limites mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.
“Um país se faz com homens e livros” é dessas frases tão repetidas que, para se fazer justiça ao sentido
original,
precisa prevenir
vir acompanhada
de reflexão.
Um conhecido
modo possível
abordá-la
é partir
dointeresses
que nela
“É melhor
do que remediar”,
diz um
ditado.deMuitas
vezes,
porém,
econômicos
de setores
ligados à esaúde
fizeram-nos
em que
remediar fundamental,
seria bem mais
parece
menos significativo.
A conjunção
− homens
e livros −apostar
aponta para
um encontro
que
lucrativo
prevenir.
pareceDe
ganhar
outra em
visão,
concorde
ditado,
de que
muitas
vezes, que
contudo,
não Hoje
se realiza.
fato, terreno
há ocasiões
quemais
há livros,
mascom
nãoohá
leitores.
Em
a prevenção
ser não só
benéfica
dabásicos.
sociedade,
como
também
lucrativa
para
todos
outras,
há leitores pode
em potencial,
mas
faltam ao
os conjunto
livros mais
Para
os que
acreditam,
com
Monteiro
os profissionais
envolvidos.
de fazer bem
corpo, pode
fazer bem
isto é,
Lobato,
que a leiturae eempresas
a disseminação
do Além
conhecimento
são ao
condições
essenciais
paraà alma,
o desenvolà consciência,
emna
que
demonstra
respeitodaquele
ao outrodesencontro.
e à ética individual e profissional.
vimento
do país, issonasómedida
ocorrerá
medida
da cessação

A partir das reflexões acima, redija um texto dissertativo, posicionando-se com argumentos pertinentes em relação à seguinte
questão:
É possível dar-se um dia a universalização do conceito de que a prevenção é literalmente o melhor remédio para todos,
pacientes e profissionais da saúde?
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