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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Domínio da ortografia oficial.  

Emprego da acentuação gráfica.  

Emprego dos sinais de pontuação. 

Emprego do sinal indicativo de crase.  

Flexão nominal e verbal.  

Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocação. 

Domínio dos mecanismos de coesão textual.  

Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do verbo.  

Concordância nominal e verbal.  

Regência nominal e verbal.  

Morfossintaxe.  

Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas).  

Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.  

Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 

Figuras de linguagem.  

Discurso direto, indireto e indireto livre.  

Adequação da linguagem ao tipo de documento. 

 

REGIMENTO INTERNO DO TRT DA 22ª REGIÃO 

Conteúdo disponível a partir do endereço eletrônico 

https://www.trt22.jus.br/portal/institucional/regimento-interno/ 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos 

fictícios; deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições 

usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações.  

https://www.trt22.jus.br/portal/institucional/regimento-interno/


 

 
 

 

3 

 

Compreensão e elaboração da lógica das situações por meio de: raciocínio verbal, 

raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação 

de conceitos, discriminação de elementos. 

Compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz, 

de forma válida, a conclusões determinadas. 

Noções básicas de proporcionalidade e porcentagem: problemas envolvendo regra de 

três simples, cálculos de porcentagem, acréscimos e descontos. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Etiopatogenia, prevenção e tratamento da cárie dentária.  

Utilização tópica e sistêmica do flúor.  

Diagnóstico e plano de tratamento na clínica odontológica.  

Diagnóstico e plano de tratamento das doenças pulpares e periapicais.  

Diagnóstico e plano de tratamento das doenças periodontais mais prevalentes.  

Diagnóstico e plano de tratamento das disfunções temporomandibulares.  

Diagnóstico e plano de tratamento em Prótese.  

Diagnóstico e plano de tratamento em Dentística. 

Oclusão, anatomia funcional e biomecânica do aparelho mastigatório.  

Materiais odontológicos forradores e restauradores.  

Atendimento em situações de urgência.  

Cirurgia oral menor: indicações, tratamento de acidentes e complicações.  

Procedimentos clínicos integrados em Periodontia, Endodontia, Prótese e Dentística.  

Aspectos físicos e biológicos dos implantes e suas indicações.  

Estomatologia: diagnóstico e plano de tratamento das lesões bucais mais frequentes.  

Doenças sistêmicas com repercussão na cavidade bucal.  

Terapêutica e Farmacologia aplicadas à Odontologia. 

Anestesia local e controle da dor em Odontologia.  

Radiologia e Imaginologia aplicadas à Odontologia.  

Ergonomia, Odontologia do Trabalho e Biossegurança.  

Epidemiologia bucal.  

Métodos preventivos e saúde coletiva.  
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Ética profissional. 

Auditoria e Perícia Odontológica.  

Emergências médicas em Odontologia. 

   

CANAIS   

    

Já nas redes sociais, você pode contar com o nosso apoio em canais atualizados 

diariamente que oferecem notícias completas e conteúdos direcionados sobre 

concursos de todo o Brasil. Fique ligado! 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONS ESTUDOS! 

https://www.aprovaconcursos.com.br/noticias/
https://twitter.com/AprovaConcursos
https://www.youtube.com/user/aprovaconcursosiesde
https://www.instagram.com/aprovaconcursos/
https://www.facebook.com/aprovaconcursos


 

 

 


