PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Concurso Público

001. PROVA OBJETIVA
Auxiliar de Saúde Judiciário (Auxiliar em Saúde Bucal)

INSTRUÇÕES
 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 80 questões objetivas.
 Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
 Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe
ao fiscal da sala.
 Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
 Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
 A duração da prova é de 4 horas, incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
 Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após 2 horas e 30 minutos do início da prova.
 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em
sua carteira, para futura conferência.
 Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

21.04.2013

Apodero-me de quatro torradas e cubro cada uma com um
sabor diferente. Rapidamente, ela indica:
– Olhe, o produto é este aqui.
Abarroto o carrinho justamente de todos os petiscos que havia jurado nunca mais levar à boca!
Está certo. Não se pode culpar o vendedor. Mas, sinceramente, muitas vezes parece que está aberta a temporada de caça
aos clientes! Certos vendedores agarram-se a mim como carrapato. E o pior: nem me deixam comprar em paz!

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto para responder às questões de números 01 a 08.
Caça aos clientes
Gosto de entrar nas lojas calmamente. Passear olhando os
produtos. Ultimamente, tornou-se impossível. Certos vendedores ficam na cola da gente! Dia desses, fui a uma loja de decoração. Uma jovem elegantíssima aproximou-se.
– Já conhece nossa linha?
– Ah, só estou passeando.
É mentira, claro. Quem entra em uma loja tem o sonho de
comprar. Falar em olhar é o mesmo que dizer:
– Vê se não enche.
A vendedora era do tipo insistente. Se eu dava dois passos e
parava diante de um móvel, corria a abrir as gavetas.
– Veja o acabamento! Preste atenção no detalhe de madeira.
Fugi, constrangido! Joalherias são as piores. Admiro um
anelzinho na vitrine. Pode ser um ótimo presente de Natal!
Entro, meio sem jeito com o ambiente em que tudo parece
tão caro.
– Queria saber o preço daquele anelzinho.
A mocinha lança um olhar dominador:
– Sente-se.
– Mas...
Quase me empurra na cadeira. Vai buscar o mostruário.
Observo a porta, esperançoso. Poderia sair correndo, perder-me
nos corredores do shopping. Tarde demais. Ela retorna com o
tesouro de Ali Babá. Mostra. O tal anelzinho é barato. Sugere
uma gargantilha de safira e brincos combinando...
Quando vejo, estou pagando as peças em três vezes!
E roupas, então? Vendedor sabe o significado da palavra impulso. É assim: a gente bota uma roupa no provador. Respira
fundo para a calça fechar. A barriga parece sumir. Compra. Em
casa, o botão estoura. A camiseta sobe e o umbigo fica de fora!
Portanto, tento ser cauteloso.
– Só uma camisa branca.
– Estamos com uma promoção em ternos.
– Ah, terno eu nunca uso!
Recebo de volta um olhar desconfiado. Como pode existir
alguém que não veste terno? Conclui que devo estar mentindo.
Cochicha no meu ouvido:
– Aproveite, está a 50%.
– Para pendurar no armário e não usar o terno nunca?
Suas pupilas se fixam em outro cliente entrando. Ar próspero.
Suspira. Leio em sua expressão:
– Por que fui atender logo esse chato?
Até em supermercados anda difícil. Estou parado diante dos
produtos light, repleto das melhores intenções. Uma demonstradora aproxima-se com a bandejinha lotada de petiscos.
– Aceita?
Ainda não almocei. Tenho vontade de roubar a bandeja e
fugir correndo. Respondo cortesmente:
– Agradeço. Mas estou de regime.
Ela sorri e se afasta. Dou dois passos, e ela reaparece na
minha frente.
– Aceita?
– Bem...

(Walcyr Carrasco, revista VejaSP, 24.09.2011. Adaptado)

01. Com base nas informações do texto, é correto afirmar que
(A) a demonstradora do supermercado convenceu o narrador a levar os petiscos que, apesar de não conterem gordura, são proibidos para diabéticos como ele.
(B) o narrador procura fazer escolhas sensatas em lojas de
roupas, pois sabe que compras por impulso já o deixaram frustrado com os resultados.
(C) o vendedor da loja de roupas empolgou-se com a chegada de um novo cliente, pois tinha certeza de que este
último compraria os ternos mais caros.
(D) a vendedora da loja de decoração era insistente e irritou
o narrador por ela desconhecer as características dos
produtos comercializados.
(E) o narrador aprecia passear pelas lojas de shoppings e
olhar os produtos, embora frequentemente não compre
nenhum produto.

02. Pelo trecho – Tarde demais. Ela retorna com o tesouro de Ali
Babá. (14.º parágrafo) – pode-se concluir corretamente que
a vendedora da joalheria
(A) nota que o narrador é vaidoso e não resistirá a adquirir
um anel para si mesmo.
(B) mostra ao narrador outros anéis cujo valor é semelhante
ao do anel visto por ele na vitrine.
(C) percebe que o narrador é um homem rico e acabará adquirindo uma das joias mais caras da loja.
(D) traz, além do anel, outras peças para mostrar a ele e
induzi-lo a ampliar a compra.
(E) reconhece que o narrador tem bom gosto, por isso traz
um mostruário com peças exclusivas e de grife.
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03. Imagens que exageram uma ideia podem servir para dar humor ao texto. É o recurso que o autor emprega em

06. Em – Abarroto o carrinho justamente de todos os petiscos
que havia jurado nunca mais levar à boca! – o verbo levar
rege a preposição a, o que exige, dependendo da construção
da frase, o emprego do sinal indicativo de crase.

(A) Está certo. Não se pode culpar o vendedor.
(B) É mentira, claro. Quem entra em uma loja tem o sonho
de comprar.

Tendo por base essas informações, assinale a alternativa correta quanto à crase.

(C) Sugere uma gargantilha de safira e brincos combinando...

(A) A depressão levou-o à passar dias sem sair de casa.
(B) Levarei à você todas as decisões que o grupo de acionistas tomar.

(D) Dia desses, fui a uma loja de decoração.

(C) O gosto por viagens levou-a à alguns sites especializados no assunto.

(E) Tenho vontade de roubar a bandeja e fugir correndo.

(D) Estes são clientes da empresa que o dono costuma levar
à fazenda nos finais de semana.

04. Assinale a alternativa correta sobre a circunstância adverbial
expressa pelo trecho em destaque.

(E) Ela levou o amigo à uma das praias mais bonitas do
litoral norte.

(A) Admiro um anelzinho na vitrine. – lugar, evidenciando a preferência do narrador por lojas localizadas em
shoppings.
(B) E o pior: nem me deixam comprar em paz! – meio, expressando a incapacidade do narrador de resistir à compra de alimentos gordurosos.

07. Considere o trecho a seguir.
Recebo de volta um olhar desconfiado. Como pode existir
alguém que não veste terno?

(C) Entro, meio sem jeito com o ambiente em que tudo parece tão caro. – intensidade, enfatizando a imagem de
luxo que a loja transmite.

(…)
– Para pendurar no armário e não usar o terno nunca?

(D) Certos vendedores ficam na cola da gente! – afirmação, referindo-se à insistência dos vendedores no trato
com os clientes.

Os pronomes que substituem, corretamente e de acordo com
a norma-padrão, os termos em destaque são:

(E) Gosto de entrar nas lojas calmamente. – causa, indicando que o narrador é pessoa controlada e de poucos
recursos.

(A) ... que não lhe veste? / e não se usar nunca?
(B) ... que não lhe veste? / e não lhe usar nunca?
(C) ... que não lhe veste? / e não o usar nunca?

05. Considere algumas frases dos vendedores.

(D) ... que não o veste? / e não lhe usar nunca?

– Veja o acabamento! Preste atenção no detalhe de madeira.

(E) ... que não o veste? / e não o usar nunca?

– Aproveite, está a 50%.
– Olhe, o produto é este aqui.
08. Em – Uma jovem elegantíssima aproximou-se. –, o termo
em destaque é formado pelo adjetivo elegante cuja ideia
intensifica-se pelo acréscimo do sufixo –íssimo.

Os verbos em destaque foram empregados no modo
(A) subjuntivo, pois expressam uma imposição dos vendedores que não admitem recusa por parte do narrador.

A ideia expressa por um adjetivo também pode ser intensificada pelo emprego de prefixos, a exemplo do que ocorre em

(B) imperativo, pois evidenciam o desejo dos vendedores
de persuadir o narrador e interferir em seu comportamento.

(A) A casa estava muito silenciosa, o que o assustou.
(B) Ao assumir o cargo, a coordenadora declarou ser extremamente exigente.

(C) indicativo, pois evidenciam a habilidade dos vendedores, apesar de alguns deles agirem de forma inconveniente.

(C) Ele é o mais corajoso entre os paraquedistas desta
equipe.

(D) indicativo, pois expressam a expectativa dos vendedores em decorrência da possibilidade de realizarem uma
venda.

(D) A cidade está superagitada devido às festas de fim de
ano.

(E) imperativo, pois evidenciam a postura cerimoniosa dos
vendedores, o que deixa o narrador muito à vontade.
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(E) O artista era famoso, mas vivia em condições paupérrimas.
4

09. Considere a imagem a seguir.

Leia o texto a seguir para responder às questões de números
10 a 12.
Atendimento odontológico não chega a todo país
A odontologia moderna conscientiza a população sobre a
importância da prevenção e da incorporação da saúde bucal para
o bem-estar geral de um indivíduo. O dentista é visto não mais
como o profissional das obturações, mas com importante papel
para diagnósticos e tratamentos de doenças que vão muito além
da boca, como o diabetes e o câncer.
Para tranquilidade da população brasileira, o país concentra
o maior número de dentistas do mundo. Existem cerca de 21.700
equipes de Saúde Bucal (ESBs), o que representa um aumento
de 388% em relação a 2002. Embora isso ocorra, dados recentes
publicados pela Associação Brasileira de Odontologia (ABO)
revelam que 27 milhões de brasileiros nunca foram ao dentista.
Segundo o presidente da ABO, Newton Miranda de Carvalho,
isso ocorre por falta de informação ou por falta de acesso. “A má
distribuição geográfica é o problema”, afirma.
Para o dentista Flavio Goulart, muitos ainda não têm consciência de que o check-up odontológico é a forma mais inteligente
de cuidar da saúde bucal. “Caso a pessoa procure um profissional a cada seis meses, dificilmente haverá um problema sério a
ser tratado, e o tratamento fica praticamente indolor e muito mais
fácil”, diz.
Goulart ressalta que não é só a saúde dos dentes que está
em jogo quando a visita ao dentista não está em dia. “Algumas
doenças sistêmicas também podem ser evitadas, como diabetes,
endocardites, hipertensão e doenças pulmonares”.
Em 2003, quando foi divulgada a primeira edição da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil), quase 27% das crianças
brasileiras de 18 a 36 meses apresentaram pelo menos um dente
de leite com cárie, sendo que a proporção chegava a quase 60%
nas crianças de cinco anos de idade. Entretanto, na última edição, finalizada em 2010 pelo Ministério da Saúde, o Brasil já
entrou para o grupo de países com baixa prevalência de cárie,
classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS).

(Lézio Júnior, Folha de S.Paulo, 31.08.2012)

Assinale a afirmação correta sobre a imagem.
(A) Pela sequência de ações, exposta por meio de gradação, percebe-se que a personagem tem perdido poder
aquisitivo.
(B) Na terceira cena, nota-se que a personagem opta por
produtos orgânicos, pois estes são mais baratos que os
industrializados.
(C) A personagem mora em uma cidade que, apesar de pequena, possui cadeias de supermercados que oferecem
preços mais convidativos.

(saude.terra.com.br/saude-bucal/atualidades/atendimento-odontologico-naochega-a-todo-pais,7abf4cd306a3b310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
Publicado em 26.11.2012. Adaptado)

(D) Apesar da redução gradativa de suas compras, as feições da personagem evidenciam sua indiferença em relação à alta dos preços.

10. Pelas informações presentes no texto, é correto afirmar que
(A) o Brasil concentra o maior número de dentistas, e estes
estão distribuídos adequadamente por todas as regiões
do país.

(E) Na primeira cena, constata-se que a personagem compra em excesso e se restringe a produtos que não são de
primeira necessidade.

(B) a baixa incidência de cárie é um resultado positivo para
o país, apesar da constatação de que milhões de brasileiros nunca fizeram acompanhamento odontológico.
(C) o aumento significativo do número de dentistas é consequência dos altos ganhos salariais que têm superado os
de outras especialidades médicas.
(D) a regularidade na visita ao profissional de odontologia
reduz as chances de a pessoa contrair doenças contagiosas como diabetes.
(E) a odontologia, atualmente, tem como prioridade incentivar a formação de profissionais especializados em tratamentos estéticos.
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11. Analise os trechos a seguir e assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a relação entre ideias estabelecida pela
conjunção em destaque.

Considere a tirinha para responder às questões de números
14 e 15.

(A) Entretanto, na última edição, finalizada em 2010 pelo
Ministério da Saúde, o Brasil já entrou para os países...
(oposição)

VEJAMOS... SIM,
É CROCANTE!

(B) Embora isso ocorra, dados recentes publicados pela
Associação Brasileira de Odontologia (ABO)... (condição)
(C) “Caso a pessoa procure um profissional a cada seis meses,
dificilmente haverá um problema sério...” (causa)

(Caco Galhardo, Folha de S.Paulo, 24.04.2011)

(D) O dentista é visto não mais como o profissional das obturações, mas com importante papel para diagnósticos...
(finalidade)

14. Lendo a frase dita pela personagem, conclui-se corretamente
que o termo crocante exerce a função de

(E) Segundo o presidente da ABO, Newton Miranda de
Carvalho, isso ocorre por falta de informação ou por
falta de acesso. (conclusão)

(A) adjetivo, pois evita a repetição de um termo anteriormente mencionado.
(B) adjetivo, pois atribui uma característica ao ser a que se
refere.
(C) substantivo, pois é um termo que permite flexão de gênero e número.

12. Observe o emprego da preposição de no trecho a seguir.
Para o dentista Flavio Goulart, muitos ainda não têm consciência de que o check-up odontológico é a forma mais inteligente de cuidar da saúde bucal.

(D) substantivo, pois nomeia um ser entre outros da mesma
espécie.

De acordo com a norma-padrão, a preposição em destaque
também está corretamente empregada em

(E) advérbio, pois indica a circunstância de modo relacionada à ação verbal.

(A) O talento, em que ele é dotado desde a infância, garantiu-lhe o reconhecimento internacional.
(B) A moradora, em quem o zelador era sempre solícito,
mudou-se recentemente.

15. Na palavra ultrassom, o prefixo ultra- contribui para acrescentar à palavra a ideia de

(C) A empresa, de que ele foi fiel anos de sua vida, demitiu-o
sem explicações.

(A) abrangência.

(D) O aprendizado da matemática, com que ele sempre foi
lento, não o impediu de passar no concurso.

(B) repetição.
(C) privação.

(E) A limpeza da casa, tarefa a que ela sempre foi avessa,
é uma das exigências para se morar na república estudantil.

(D) oposição.
(E) reciprocidade.

13. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque foi empregado corretamente.
(A) Já se vai seis meses que ele procurou um dentista.
(B) Decorreu seis meses, e ele deve procurar um dentista.
(C) Fazem seis meses que ele procurou um dentista.
(D) Há cerca de seis meses ele procurou um dentista.
(E) Passou seis meses, e ele agora deve procurar um dentista.
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17. Considere os trechos do texto.

Leia o texto a seguir para responder às questões de números
16 a 20.

Robert Sapolski, neurocientista especialista em estresse,
gosta de dizer que o cérebro humano é tão capaz que
consegue enxergar problema onde ainda ele não surgiu.
(1.º parágrafo)

Ansiedade
Robert Sapolski, neurocientista especialista em estresse,
gosta de dizer que o cérebro humano é tão capaz que consegue
enxergar problema onde ainda ele não surgiu.
Essa é uma definição bem simples, e prática, da ansiedade:
nossa capacidade de reagirmos desde já, física e mentalmente, a
um estresse que ainda não existe fora de nossas cabeças, mas que
antecipamos para algum lugar do futuro.
A resposta à mera expectativa do estresse tem tudo para ser
boa. Do lado do cérebro, já nos deixa mais alertas, lembrando-nos repetidamente do problema, do que sabemos sobre ele e,
sobretudo, de como o resolver.
O hipocampo, que representa memórias recentes, trata de
manter ativa na mente a sua lista de tarefas a fazer e de problemas a solucionar, e ainda aciona o locus coeruleus, o “lugar
azul” do cérebro, que serve como um alarme interno e não deixa
você se esquecer do assunto a resolver.
Daí, provavelmente, a sensação de tensão mental: seu cérebro antecipa que terá um problema com o qual lidar e começa
a se preparar, o que aumenta bastante as chances de resolver o
problema, se e quando ele se materializar.
Do lado do corpo, o cérebro organiza nele um estado de alta
disponibilidade de energia, deixando também seus músculos
mais tensos e prontos para a ação.
Um dos primeiros a se tensionar é o trapézio, que liga seus
ombros à nuca – exatamente aquele que você sente ficar rígido e
dolorido quando está muito ansioso.
A má notícia sobre a ansiedade é que, como o problema antecipado ainda está somente dentro da sua cabeça, ele tem o tamanho que seu cérebro quiser, por isso a ansiedade pode fugir ao
controle e tomar proporções exageradas.
A boa notícia, contudo, é justamente que pela ansiedade ter
o tamanho que seu cérebro quiser, está ao seu alcance mantê-la
em xeque.
Informações sobre o problema ajudam o cérebro a ser realista e manter o kit de habilidades cognitivas atualizado e afiado,
o que nos proporciona uma sensação de capacidade intelectual e
controle da situação.
Ajuda, também, fazer exercícios físicos, contar com carinho
e apoio moral de pessoas queridas e, se a ansiedade chegar a
extremos, não hesitar em procurar apoio médico.

Essa é uma definição bem simples, e prática, da ansiedade...
(2.º parágrafo)
... pela ansiedade ter o tamanho que seu cérebro quiser, está
ao seu alcance mantê-la em xeque. (9.º parágrafo)
Os termos em destaque podem ser substituídos, correta, respectivamente e sem alteração do sentido do texto, por
(A) afirma frequentemente / hipótese / negligenciá-la
(B) é cuidadoso ao dizer / suposição / estimulá-la
(C) afirma frequentemente / explicação / controlá-la
(D) arrisca-se a dizer / opção / controlá-la
(E) é cuidadoso ao dizer / descrição / negligenciá-la

18. Assinale a alternativa cujo termo em destaque estabelece entre as orações a ideia de consequência.
(A) ... não existe fora de nossas cabeças, mas que antecipamos para algum lugar do futuro.
(B) A boa notícia, contudo, é justamente que pela ansiedade ter o tamanho que seu cérebro quiser...
(C) ... gosta de dizer que o cérebro humano é tão capaz que
consegue enxergar problema onde ainda ele não surgiu.
(D) ... trata de manter ativa na mente a sua lista de tarefas
a fazer e de problemas a solucionar, e ainda aciona o
locus coeruleus...
(E) ... o que aumenta bastante as chances de resolver o problema, se e quando ele se materializar.

(Suzana Herculano-Houzel, Folha de S.Paulo, 12.04.2011. Adaptado)

16. De acordo com o texto, é correto afirmar que
(A) os problemas relacionados ao estresse e à ansiedade devem ser resolvidos pela própria pessoa, visto que familiares e amigos não têm como ajudar nessas situações.
(B) a ansiedade, desde que sob controle, é um processo cerebral que permite ao indivíduo reunir energia e condições para enfrentar possíveis problemas.
(C) o hipocampo é responsável por nos manter alertas diante de um provável problema, pois é nessa região do cérebro que estão ativas todas as lembranças do indivíduo.
(D) a boa notícia no tratamento contra a ansiedade é que
hoje há uma gama de medicamentos disponíveis para o
caso e eles não apresentam efeitos colaterais.
(E) o estresse é consequência do excesso de informações
equivocadas e irreais que o cérebro cria espontaneamente, embora o problema já tenha sido solucionado.

19. Em – ... se a ansiedade chegar a extremos, não hesitar em
procurar apoio médico. –, a autora empregou o verbo hesitar, que se escreve com h assim como
(A) hálibi, hontem e hipnotizar.
(B) hálibi, harmonioso e hipismo.
(C) hurticária, hipnotizar e hipismo.
(D) holerite, hêxito e hábito.
(E) holerite, hábito e hilário.

7

TJSP1301/AuxSaúdeJud-AuxSaúdeBucal

20. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação.

22. Caso uma empresa bancária oferecesse o tipo de seguro que
a cliente menciona, o anúncio publicitário poderia apresentar, de acordo com a norma-padrão, a seguinte frase:

(A) Diante de uma nova situação o corpo disponibiliza,
energia tornando alguns músculos mais tensos a exemplo do trapézio, em um processo que nos prepara para a
ação, e para a solução dos problemas.

(A) Em nossas agências, está disponível seguros contra decepções amorosas.

(B) Diante de uma nova situação o corpo, disponibiliza
energia tornando alguns músculos mais tensos, a exemplo do trapézio, em um processo que nos prepara para a
ação e para a solução dos problemas.

(B) Em nossas agências, oferece-se seguros contra decepções amorosas.
(C) Em nossas agências, existe seguros contra decepções
amorosas.

(C) Diante de uma nova situação, o corpo disponibiliza
energia tornando, alguns músculos mais tensos, a exemplo do trapézio em um processo que nos prepara para a
ação e para a solução dos problemas.

(D) Em nossas agências, negociam-se seguros contra decepções amorosas.

(D) Diante de uma nova situação o corpo disponibiliza
energia, tornando alguns músculos mais tensos a exemplo, do trapézio em um processo que nos prepara para a
ação, e para a solução dos problemas.

(E) Em nossas agências, haverão seguros contra decepções
amorosas.

(E) Diante de uma nova situação, o corpo disponibiliza
energia tornando alguns músculos mais tensos, a exemplo do trapézio, em um processo que nos prepara para a
ação e para a solução dos problemas.

Considere a norma-padrão da língua portuguesa para responder
às questões de números 23 a 30.

Para responder às questões de números 21 e 22, imagine que a
cena a seguir ocorra em uma agência bancária onde conversam
uma cliente e o gerente do banco.

23. Assinale alternativa em que a grafia das palavras está correta.
(A) É sempre um privilégio conviver com pessoas educadas.
(B) Todos assistiam atentamente ao filme, mas derrepente
a energia cessou.
(C) As clientes quizeram experimentar os novos cosméticos.
(D) O meretíssimo determinou que não haveria fiança para
o réu.
(E) Prédios pixados enfeiam a cidade.

24. Considere as frases.
Os navios
mando de guerra.

(Mandrade, Folha de S.Paulo, 26.05.2011)

Estas senhoras
seus cachorros.

21. Com base nos elementos presentes na cena, pode-se concluir
corretamente que a cliente

à praça todos os dias e trazem

A localização desta loja não nos

(A) pretende se relacionar virtualmente com um cliente da
agência e espera que o gerente lhe dê informações sobre
essa pessoa.

.

As lacunas devem ser preenchidas, correta e respectivamente,
pelas formas verbais

(B) deixa o gerente visivelmente entusiasmado, pois, graças
a ela, ele realizará uma transação que envolve alta soma
em dinheiro.

(A) mantêm … vem … convém
(B) mantém … vêm … convêm

(C) é muito jovem e, por isso, quer investir um valor razoável todo mês para ter um futuro estável financeiramente.

(C) mantêm … vêm … convém

(D) quer saber se há um serviço bancário que lhe garanta
evitar os sofrimentos e angústias que, muitas vezes, fazem parte das relações amorosas.

(D) mantém … vem … convém
(E) mantêm … vêm … convêm

(E) deseja receber rapidamente a indenização que seu ex-marido lhe deve por causa do divórcio assinado recentemente.
TJSP1301/AuxSaúdeJud-AuxSaúdeBucal
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25. A concordância nominal está correta em

29. Assinale a alternativa em que a frase está correta.

(A) Caminhadas e exercícios são bom para diminuir o estresse.

(A) Ele reagiu mau às críticas dos colegas.
(B) Ao final da corrida de Fórmula 1, todos falavam acerca
da habilidade do piloto.

(B) Percorremos o castelo e as vielas os quais são renomadas pela importância histórica.

(C) Eu iria ao cinema, mais não tenho companhia.

(C) Avise o cliente de que o visto e o passaporte seguem
incluso no envelope.

(D) Durante a semana, há menas pessoas para assistir ao espetáculo circense.

(D) Ambos, as próteses e os medicamentos comprados pela
clínica, foram caras.

(E) Atenção aos degrais, pois choveu e eles estão escorregadios.

(E) A receita que faremos hoje leva quinhentos gramas de
presunto defumado.

26. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque, conjugado no futuro do subjuntivo, está correto.

30. Analise o contexto e assinale a alternativa cujo termo em
destaque está correto.

(A) Se o candidato trazer todos os documentos, não será
desclassificado.

(A) Iremos à sessão de eletrodomésticos, pois precisamos
de um novo micro-ondas.

(B) Quando os soldados verem a chegada de reforços, vão
se sentir mais confiantes.

(B) O rapaz agiu com boa intensão, porém não foi compreendido pela amiga.

(C) Se o garoto dizer o que ocorreu, os pais poderão ajudá-lo.

(C) Ao ver o paciente, o médico fez-lhe um comprimento
caloroso.

(D) Quando o noivo pôr o terno, ficará bem mais elegante.

(D) Assinou um cheque calção como garantia de que o tratamento seria pago.

(E) Se a embalagem contiver quatro porções de torta, será
o suficiente para o jantar.

(E) Peça ao auxiliar para discriminar todos os produtos
odontológicos que foram entregues hoje.

27. Analise as expressões em destaque e assinale a correta quanto à regência verbal.
(A) Escolheu de viajar pelo Nordeste nas próximas férias.
(B) Para um papa suceder em outro, fazem-se reuniões
com integrantes do clero.

CONHECIMENTOS GERAIS

(C) Muito esperançosos, os sócios procederam à escolha
do novo presidente do clube.

Atualidades

(D) O banco opôs-se pela sustação dos cheques, pois o
cliente não informou a agência.

31. Ontem (22 de fevereiro), a Polícia Civil prendeu Simone Saturnino, 31 anos, mulher do traficante Rodrigo de Oliveira,
conhecido como “Rodrigo da Pedra”. De acordo com a polícia, ele é um dos líderes da facção criminosa envolvida na
onda de atentados ao estado.
Segundo as investigações da polícia, Simone teria dado a
ordem para o início da onda de ataques a ônibus, veículos e
bases da segurança pública no estado, iniciada no dia 30 de
janeiro deste ano. De acordo com a polícia, ela, juntamente
com o irmão, Maycon Saturnino, 29 anos, comandavam o
tráfico no Morro do Horácio, depois que “Rodrigo da Pedra”
foi preso.

(E) Ele interveio para a discussão dando opiniões bastante
sensatas.
28. Considere as frases a seguir.
Disse para

visitar o dentista com regularidade.

Não há suspeitas entre
O zelador ligou e avisou para
a garagem.

e meus sócios.
e você descermos até

(www.ebc.org.br, 23.02.2013. Adaptado)

Os pronomes que preenchem as frases, correta e respectivamente, são

A notícia trata do estado
(A) do Espírito Santo.

(A) eu … mim … eu

(B) de Pernambuco.

(B) eu … eu … mim
(C) mim … mim … eu

(C) de Santa Catarina.

(D) eu … mim … mim

(D) de São Paulo.

(E) mim … eu … mim

(E) do Rio de Janeiro.
9
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32. O mediador das Nações Unidas, Lakhdar Brahimi, afirmou
nesta sexta-feira que a série de atentados com carro-bomba
na quinta-feira pode ser considerada um crime de guerra.
O principal atentado aconteceu quando um homem-bomba
detonou seus explosivos durante um bloqueio na entrada da
sede do partido do presidente do país, Baath, no poder há
meio século.
Segundo comunicado da ONU, os atentados da última quinta (21 de janeiro) mataram cerca de cem pessoas e deixaram
pelo menos 250 feridos.

Matemática
35. Para numerar as páginas de um livro, uma impressora gasta
0,001 mL por cada algarismo impresso. Por exemplo, para
numerar as páginas 7, 58 e 290 gasta-se, respectivamente,
0,001 mL, 0,002 mL e 0,003 mL de tinta. O total de tinta que
será gasto para numerar da página 1 até a página 1 000 de um
livro, em mL, será
(A) 1,111.

(Folha de S.Paulo, 23.01.2013. Adaptado)

(B) 2,003.

A matéria refere-se

(C) 2,893.

(A) ao Iraque.

(D) 1,003.

(B) à Tunísia.

(E) 2,561.

(C) à Líbia.
(D) à Síria.

36. O número de frações cujo valor está entre 1 e 5 , e que pos4 9
suem numerador inteiro positivo e denominador igual a 36, é

(E) ao Egito.

(A) 9.
(B) 8.

33. Reunido no dia 16 de janeiro de 2013, o Comitê de Política
Monetária (Copom) do Banco Central (BC) manteve a taxa
Selic em

(C) 12.
(D) 10.

(A) 17,5% ao ano.

(E) 11.

(B) 26% ao ano.

37. Em uma reunião de condomínio com 160 pessoas presentes,
cada uma recebeu um número diferente, a partir de 1 até
160. Na reunião, foram feitas duas comissões (A e B) com os
seguintes integrantes: na comissão A, as pessoas portadoras
de número ímpar e, na comissão B, as pessoas portadoras
de número múltiplo de 3. Dentre as pessoas presentes na
reunião, os participantes de ambas as comissões correspondem à

(C) 37% ao ano.
(D) 2% ao ano.
(E) 7,25% ao ano.

34. Para o biênio 2013-2014, elegeram-se para presidir, respecti
vamente, a Câmara dos Deputados e o Senado,

(A) 16,875%.

(A) Henrique Alves (PMDB-RN) e Renan Calheiros
(PMDB-AL).

(B) 16,250%.

(B) Carlos Biffi (PT-MS) e Pedro Taques (PDT-MT).

(D) 18,750%.

(C) Júlio Delgado (PSB-MG) e Blairo Borges Maggi
(PR-MT).

(E) 18,125%.

(C) 17,500%.

38. A água do mar contém 2,5% da sua massa em sal. Para
obtenção de 600 gramas de sal a partir de água do mar, são
necessários x quilogramas de água do mar. Nesse caso, x é
igual a

(D) Rose de Freitas (PMDB-ES) e Eduardo Lopes (PRB-RJ).
(E) Chico Alencar (PSOL-RJ) e Alvaro Dias (PSDB-PR).

(A) 24.
(B) 25.
(C) 21.
(D) 14.
(E) 18.
TJSP1301/AuxSaúdeJud-AuxSaúdeBucal
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41. Observe a figura que mostra parcialmente a área de trabalho
do Microsoft Windows XP, na sua configuração padrão.

Informática

39. Considere a tela do Microsoft Word XP, na sua configuração
padrão, apresentada na figura.

Assinale a alternativa que contém, respectivamente, o modo
de alinhamento e de exibição aplicados.
(A) Esquerda e Normal.
(B) Justificado e Layout da Web.
(C) Justificado e Layout de Leitura.
(D) Esquerda e Estrutura de tópicos.

Assinale a alternativa que contém a quantidade correta de
atalhos na área de trabalho apresentada.

(E) Direita e Layout de impressão.

(A) 15.
(B) 4.

40. No Microsoft Excel XP, em sua configuração original, ao
se digitar o valor 3879,62 em uma célula formatada com
#.##00, será exibido o seguinte resultado:

(C) 14.
(D) 18.

(A) 387962

(E) 21.

(B) 3.8800
(C) 3879,62

42. De acordo com a norma RFC 1738, o protocolo do URL
http://www.vunesp.com.br/tjsp1204/ é

(D) 3.8796,2
(E) 3.880

(A) ://www.
(B) http
(C) .com.br
(D) .br
(E) www.

11
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48. Assinale a alternativa que contém apenas materiais que podem se apresentar na forma de duas pastas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(A) Cimento de ionômero de vidro e cimento de fosfato de
zinco.

43. Assinale a alternativa correta sobre condutas a serem adotadas
na lavagem e antissepsia das mãos.
(A) Para lavagem das mãos, é recomendado o uso de escovas
de cerdas extraduras.

(B) Cimento resinoso e cimento de fosfato de zinco.

(B) No uso de joias e alianças, devem-se lavá-las durante a
antissepsia das mãos.

(D) Cimento de óxido de zinco e cimento obturador de canal
radicular.

(C) A secagem das mãos só pode ser feita com toalhas de
pano.

(E) Cimento de óxido de zinco e resina composta autopolimerizável.

(C) Cimento de hidróxido de cálcio e cimento cirúrgico.

(D) O enxágue é feito das pontas dos dedos para o cotovelo.
(E) A lavagem das mãos deve seguir uma sequência, iniciada pelos cotovelos e finalizada pelas pontas dos dedos.

49. O alginato é um material de moldagem largamente utilizado
devido à sua facilidade de manipulação e aos seus resultados
aceitáveis nos casos de prótese parcial removível, moldagem anatômica para prótese total, moldagem para confecção
de modelo de estudo e moldagem de antagonista. Em relação ao alginato, assinale a alternativa correta.

44. Lavar as mãos é o procedimento mais eficiente para proteger
a saúde dos profissionais e controlar as infecções. Para a
desinfecção das mãos, indica(m)-se
(A) antissépticos.

(A) Colocar primeiramente o pó no gral e em seguida adicionar a água.

(B) glutaraldeídos.
(C) fenóis a 4%.

(B) O molde de alginato deve ser vazado até no máximo
72 horas após a moldagem ter sido executada.

(D) esterilizantes.

(C) O tempo de trabalho do alginato pode ser estendido,
aumentando a temperatura da água.

(E) hipoclorito de sódio a 1%.

(D) Misturar levemente o pó e a água, evitando pressionar a
espátula contra as paredes do gral de borracha.

45. Assinale a alternativa que contém apenas processos de esterilização que possam ser utilizados dentro de consultórios
odontológicos.

(E) Deve-se chacoalhar a lata antes de abri-la, tomando cuidado para não aspirar o pó.

(A) Flambagem e radiações.
(B) Óxido de etileno e incineração.
(C) Agentes químicos e autoclave.

50. Instrumento cuja ponta ativa tem uma superfície plana e dois
ângulos de corte que convergem em uma ponta afilada. Utilizado na remoção de cálculos supragengivais por meio de
movimento de tração. A descrição refere-se à(ao)

(D) Radiações e autoclave.
(E) Incineração e agentes químicos.

(A) lima.

46. Luvas que devem ser utilizadas na limpeza e desinfecção de
superfícies e instrumental contaminado e que, depois de utilizadas, devem ser desinfetadas, lavadas com água e sabão e
secadas denominam-se luvas de

(B) cureta universal.
(C) cinzel.

(A) látex estéreis.

(D) foice.

(B) borracha.

(E) cureta de Gracey.

(C) vinil.
(D) látex não estéreis.

51. Brocas de Peeso e brocas de Gates Glidden são utilizadas
durante procedimentos de

(E) PVC.

(A) ortodontia.

47. De acordo com a classificação de Spaulding (1972), assinale
a alternativa que contém apenas artigos semicríticos.

(B) cirurgia.
(C) dentística.

(A) Brocas, sindesmótomo e óculos de proteção.
(B) Cureta de Lucas, seringa tríplice e arco de Ostby.

(D) periodontia.

(C) Moldeiras, espelho clínico e pinça clínica.

(E) endodontia.

(D) Sonda exploradora, refletor e raspadores ultrassônicos.
(E) Agulhas, bisturi e tesoura serrilhada.
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57. Para a realização da obturação dos canais radiculares do
dente 11, os instrumentos que podem estar na bandeja clínica são:

52. Assinale a alternativa que contém apenas instrumentos e/ou
materiais utilizados para o isolamento absoluto do campo
operatório.

(A) calcador de Paiva, cones de guta-percha e pinça endodôntica.

(A) Algodão, espaçador e calcador.
(B) Arco de Young, lençol de borracha e perfurador de
Ainsworth.

(B) cones de papel absorvente, porta-matriz e esculpidor
Hollenback.

(C) Lençol de camurça, pinça Palmer e fio dental.

(C) descoladores, régua de aço milimetrada e gral de borracha.

(D) Pinça de Allis, sindesmótomo e arco de Ostby.
(E) Grampo, pinça porta-grampos e pinça de Backaus.

(D) espátula Le Cron, placa de vidro e cinzel.
(E) limas endodônticas, afastador Farabeuf e moldeiras.

53. Cirurgião-dentista realizando uma restauração na superfície
oclusal do dente 46, utilizando visão direta. O auxiliar de
saúde bucal deve estar na posição de

58. A solução responsável por converter a imagem invisível no
filme radiográfico em imagem visível denomina-se solução

(A) 2h.

(A) conversora.

(B) 9h.

(B) reveladora.

(C) 5h.

(C) de Farmer.

(D) 11h.

(D) endurecedora.

(E) 6h.

(E) fixadora.

54. Em um procedimento odontológico, ao realizar a aspiração,
o auxiliar em saúde bucal segura a cânula de aspiração com
a mão direita passando por trás da cabeça do paciente e o
dedo mínimo apoiado na comissura labial. A ponta da cânula está localizada na região posterior direita. A retração do
campo operatório é feita com a mão esquerda do auxiliar e
pelos dedos polegar, indicador e médio, afastando bochecha
e lábio superior. O cirurgião-dentista deve estar realizando
uma intervenção na região

59. Assinale a alternativa que contém a notação dental numérica dos seguintes dentes: segundo pré-molar superior direito,
primeiro molar superior esquerdo permanente e canino superior direito decíduo, nesta ordem.
(A) 15, 26, 63.
(B) 14, 26, 57.
(C) 15, 27, 53.

(A) superoposterior-esquerda.

(D) 15, 26, 53.

(B) inferoposterior-direita.

(E) 25, 16, 17.

(C) inferoposterior-esquerda.
(D) superoanterior.

60. A porção dos dentes oposta à linha média denomina-se face

(E) superoposterior-direita.

(A) oclusal.
(B) vestibular.

55. A mistura do pó da liga com o mercúrio para fazer o amálgama recebe o nome de

(C) distal.
(D) lingual.

(A) brunidura.

(E) mesial.

(B) proporcionamento.
(C) trituração.

61. A falta de uma correta afiação dos raspadores periodontais
pode ser considerada como uma das principais causas de insucesso na remoção dos acúmulos bacterianos sobre as superfícies coronária-radiculares. Para uma correta afiação, a
face coronária da lâmina deve formar com a superfície da
pedra de afiar um ângulo de afiação entre

(D) manipulação.
(E) homogeneização.
56. Para a realização de uma exodontia do dente 46, os instrumentos que podem estar na bandeja cirúrgica são:

(A) 100 e 110 graus.

(A) fórceps 17, elevadores e porta-agulha.

(B) 60 e 70 graus.

(B) fórceps 18E, lima de osso e alveolótomo.

(C) 130 e 150 graus.

(C) fórceps 16, foice e bisturi de Kirkland.

(D) 80 e 90 graus.

(D) fórceps 18R, osteótomo e cureta cirúrgica.

(E) 30 e 40 graus.

(E) fórceps 150, tesoura cirúrgica e propulsor de Lentulo.
13

TJSP1301/AuxSaúdeJud-AuxSaúdeBucal

66. Os agentes químicos utilizados para o controle de placa
bacteriana podem ser indicados como coadjuvantes do
controle mecânico. Assinale a alternativa que contém uma
consequência relativa ao uso rotineiro e contínuo de bochecho com clorexidina.

62. A dieta do hospedeiro pode ser vista como um fator primário
de determinação da suscetibilidade para a cárie dentária. Diversos estudos concluíram que no desenvolvimento da cárie
(A) o amido é mais cariogênico do que a sacarose.
(B) os carboidratos refinados exercem função protetora, reduzindo a incidência de cárie.

(A) Alteração do paladar, principalmente diminuição da
percepção ao sal.

(C) a forma física (potencial retentivo) dos doces não é importante.

(B) Formação de pápulas e nódulos.

(D) a frequência de ingestão de açúcares é mais importante
do que a quantidade de açúcar consumido.

(D) Diminuição na formação de cálculo supragengival.

(C) Presença de sabor agradável.
(E) Clareamento dos dentes e das restaurações de resina.

(E) o leite materno é considerado um dos alimentos de
maior potencial cariogênico.

67. As soluções fluoretadas para bochecho contendo 225 ppmF
(0,05% de fluoreto de sódio) são recomendados para uso

63. A escova dental ideal é aquela que proporciona uma limpeza
mais eficiente em um maior número possível de superfícies
dentárias, sem provocar danos aos tecidos moles e duros da
cavidade bucal. Sendo assim, a escova dental deve ter

(A) semanal.
(B) trimestral.
(C) semestral.

(A) tufos bem separados uns dos outros.

(D) diário.

(B) cerdas macias ou extramacias.

(E) mensal.

(C) filamentos com pontas retas.
68. Assinale a alternativa que contém produtos fluoretados que
podem ser indicados para a utilização caseira pelo paciente.

(D) cabeça de tamanho grande e filamentos naturais.
(E) cerdas de dureza média ou duras.

(A) Mousse e géis aplicados com moldeiras.
(B) Soluções e dentifrícios.

64. Técnica de escovação em que as cerdas são forçadas diretamente no sulco gengival, num ângulo de 45 graus com o
eixo do dente, realizando-se movimentos curtos para frente
e para trás, vibratórios, deslocando todo o resíduo existente
na área. A descrição refere-se à técnica de

(C) Vernizes e dentifrícios.
(D) Géis aplicados com moldeiras e soluções.
(E) Soluções e vernizes.

(A) Fones.

69. Assinale a alternativa que contém um método sistêmico de
aplicação de flúor.

(B) Stillman.
(C) Stillman modificada.

(A) Verniz fluoretado.

(D) Charters.

(B) Dentifrício.

(E) Bass.

(C) Gel fluoretado.
(D) Mousse fluoretado.
(E) Água fluoretada de abastecimento público.

65. Assinale a alternativa que contém um dispositivo de higiene
oral indicado para remoção de placa bacteriana de superfícies proximais em que a papila interdental ocupa todo o
espaço da ameia interdental.

70. Em relação às instruções pós-operatórias da exodontia do
dente 46, assinale a alternativa correta.
(A) A aplicação de bolsa de água quente nas primeiras
24 horas pode ajudar a minimizar o edema.

(A) Fio dental.
(B) Escova bitufo.

(B) O paciente deverá se alimentar várias vezes ao dia, sem
a ajuda de canudos nas primeiras 24 horas.

(C) Palito de madeira.

(C) Atividades físicas só poderão ser retomadas 60 dias
após a cirurgia.

(D) Escova unitufo.
(E) Escova interdental.

(D) Hábitos como tabagismo não precisam ser suspensos
durante o período pós-operatório.
(E) Nas primeiras 3 semanas, os alimentos deverão ser
líquidos, ou pastosos, e frios.
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75. Assinale a alternativa correta em relação ao posicionamento
adequado dos filmes radiográficos durante a tomada radiográfica.

71. Os preparos cavitários estão agrupados em classes, dependendo da sua localização devido à quantidade de remoção
do tecido cariado e de sua adequação para receber o material
restaurador. As cavidades que envolvem as superfícies proximais de incisivos e caninos nos quais o ângulo incisivo
ainda se encontra intacto recebem a classificação de cavidades classe

(A) O longo eixo do filme deve estar perpendicular ao plano
horizontal para a radiografia de dentes posteriores.
(B) O filme deve estar posicionado abrangendo os dentes
de cada região a ser examinada, ultrapassando a face
oclusal ou incisal cerca de 20 mm.

(A) II.
(B) IV.

(C) A parte branca do filme deve estar voltada para o feixe
de raios X.

(C) III.

(D) O picote existente no filme deve estar voltado para a
região radicular dos dentes a serem radiografados.

(D) I.
(E) V.

(E) O longo eixo do filme deve estar paralelo ao plano horizontal para a radiografia de dentes anteriores.

72. Assinale a alternativa que contém apenas tipos de preparos
cavitários que necessitam do uso da matriz para proporcionar a recuperação do contorno da parte dental perdida.

76. A técnica radiográfica que utiliza suportes especiais para o
filme radiográfico, proporcionando a obtenção de uma imagem radiográfica com menor grau de ampliação, denomina-se técnica

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

(A) radiográfica do paralelismo.

(D) V e III.

(B) periapical da bissetriz.

(E) II e III.

(C) de Miller-Winter.
(D) de Clark.
(E) radiográfica de Cieszynski.

73. O objetivo de selar sulcos e fossas é prevenir e/ou paralisar
lesões de cárie restritas ao esmalte. Assinale a alternativa
que contém um cimento indicado para exercer a função de
selante.

77. A característica evidente da degradação de uma solução de
processamento radiográfico é a mudança de cor. O revelador
e o fixador são incolores ou levemente amarelados. Quando
eles começam a se deteriorar,

(A) Hidróxido de cálcio.
(B) Óxido de zinco.

(A) o revelador fica branco-leitoso, e o fixador, marrom-escuro.

(C) Fosfato de zinco.
(D) Ionômero de vidro.

(B) o revelador e o fixador ficam marrom-escuros.

(E) Verniz simples.

(C) o revelador fica marrom-escuro, e o fixador, branco-leitoso.
(D) o revelador fica preto, e o fixador, verde-escuro.

74. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de
aplicação das substâncias utilizadas num preparo cavitário
antes da inserção da resina composta fotopolimerizável.

(E) o revelador fica amarelo-claro, e o fixador, preto.

(A) Adesivo, ácido para condicionamento, primer.
78. As manobras relacionadas com a reaproximação dos planos
anatômicos separados durante a cirurgia denominam-se

(B) Ácido para condicionamento, resina fluida, primer.
(C) Primer, resina fluida, bond.

(A) diérese.

(D) Ácido para condicionamento, primer, bond.

(B) síntese.

(E) Bond, ácido para condicionamento, primer.

(C) divulsão.
(D) exérese.
(E) incisão.
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79. Assinale a alternativa correta em relação às limas endodônticas.
(A) As limas estão disponíveis nos seguintes comprimentos:
21, 35 e 41 mm.
(B) As limas da 2.ª série são: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90.
(C) As limas da 1.a série são: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.
(D) A numeração das limas vai de 15 a 180.
(E) As limas 06, 08 e 10 são os instrumentos mais finos e
flexíveis que se dispõem no arsenal endodôntico.

80. Substância que está contida no amálgama odontológico,
considerada tóxica e que requer cuidados durante a sua manipulação e o seu descarte. A descrição refere-se à(ao)
(A) cobre.
(B) zinco.
(C) mercúrio.
(D) estanho.
(E) prata.
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