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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 

 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 

 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 

 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 

 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 

Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 

     Boa Prova! 
 
 






 

Filhos de estimação 
Li em algum lugar que uma entidade protetora de animais está oferecendo cães e gatos abandonados a pessoas de bom 
coração que queiram adotá-los. Os animais passaram por veterinário, estão ótimos de saúde, não oferecem perigo. Por que 
foram atirados à rua? Quem sabe porque as pessoas enjoam dos bichos quando eles crescem. Ou porque bicho dá trabalho. 
Não sei, porém, se vocês repararam que os cachorros e gatos vagabundos estão diminuindo nas ruas. Era comum antes topar 
com dezenas de vira-latas perambulando pelas calçadas, cheiriscando muros e latas de lixo. Agora pouca gente usa lata para 
guardar lixo. O próprio lixo emagreceu, não tem mais a atração da fartura de desperdício de tempos atrás. Inflação, custo de 
vida, essas coisas. A captura municipal se aprimorou. A campanha de prevenção da raiva alertou os donos dos bichos. E os 
automóveis não perdoam cachorro e gato distraídos. 
Para substituir esses animaizinhos desvalidos surgem novos bandos de crianças desgarradas em São Paulo. Se antes uma 
criança pedindo esmola chamava nossa atenção, hoje nós a olhamos com naturalidade e indiferença. Dar ou recusar uma 
nota, uma moeda, tornou-se um gesto maquinal. 
Suponho que o destino destes guris está selado: eles acabarão na cadeia. Ou nos encostarão na parede a qualquer momento, o 
revólver em nosso peito. 
É possível que amanhã, com outro governo, o Brasil não seja um grande exportador de armas, mas passe a ser conhecido no 
mundo como um país de brio que deu às crianças esquálidas e tristes não direi diploma de doutor, isso seria um enorme 
milagre inútil. Mas uma oportunidade de trabalho, ao menos isso, com um pagamento que lhe permita, depois de aprender 
uma profissão prática, ganhar a vida com o coração limpo e honestidade. Podemos sonhar acordados. 

(DIAFÉRIA, Lourenço, In: Jornal da Tarde)  
 

01 - De acordo com o texto é correto afirmar que:  
a) Aponta um grave problema social de São Paulo e Brasil que o governo quer resolvê-lo. 
b) O cronista não tem esperança de que as crianças possam aprender uma profissão e ganhar a vida. 
c) Novos bandos de crianças desgarradas surgem e as pessoas ficam sensibilizadas com a gravidade dos problemas tratados. 
d) O cronista a partir da reprodução de fatos ele expõe sua opinião sobre eles, argumenta para desenvolver seu pensamento. 
 
02 - Considere as afirmações e assinale a alternativa correta: 
I - A ironia é utilizada pelo cronista para sugerir que ele e muitas pessoas não estão sensibilizados com a gravidade dos 
fatos. 
II – O fim a que se destina o texto é de envolver o leitor e convencê-lo de algumas idéias fundamentais. 
III – A palavra filhos se refere a elementos humanos, está empregada com referência às crianças desgarradas. 
a) apenas I e II estão corretas 
b) apenas II e III estão corretas 
c) apenas I e III estão corretas 
d) todas as alternativas estão corretas 
 
03 - Complete as lacunas com as palavras corretas:  
Os homens_______________ as crianças por animais de estimações com _______________ regalias e ______________. 
a) substituíram – bastantes – privilégios 
b) substitui – bastantes – previlégios 
c) substituíram – bastante – privilégios 
d) substitui – bastante – privilégios 

 
04 - Assinale a alternativa em que a regência verbal está correta:  
a) Esquecemos das crianças esquálidas e tristes. 
b) Vamos assistir as crianças para que tenham o coração limpo e honesto. 
c) As pessoas preferem mais um animal de estimação do que crianças. 
d) Queremos aos nossos animais como à nossos amigos. 
 
05 - Acentuação gráfica das palavras saúde, desperdício e prática segue a mesma regra de: 
a) distraídos – possível – ótimos 
b) inútil – automóveis – adotá-los 
c) distraídos – veterinário – esquálidas 
d) próprio – inútil – revólver 
 
06 - Sabendo que a soma do dobro de um número com outro número é 8, e que a soma desses dois números é 16. Para que 
isso seja possível quais são esses números? 
a) 8 e 8 
b) -24 e 8 
c) -8 e 24 
d) 16 e 0 






 

07 - Se você multiplicar um número real negativo por ele mesmo e do resultado subtrair 14, você vai obter o quíntuplo do 
número. Esse número é: 
a) 2 
b) – 2 
c) – 7 
d) 7 

 
08 - Demonstre seus conhecimentos sobre conjuntos numéricos e relacione as sentenças em verdadeiras ( V ) e falsas ( F ) e 
assinale a  alternativa correta. 
(   ) Todo número natural é número inteiro. 
(   ) Todo número inteiro é número natural. 
(   ) Todo número racional é número inteiro. 
(   ) Todo número real é número racional. 
(   ) Existe número real que é racional. 
(   ) Existe número real que é irracional. 
A seqüência correta é: 
a) V. V. V. V. V. F 
b) V. F. F. F. V. V 
c) V. F. V. F. V. F 
d) F. V. V. F. F. V 

 
09 - Toda vez que se empresta ou que se toma emprestado certa quantia, devemos ressarcir o outro com juros. Qual os 
juros produzidos por um capital de R$ 2.000,00, aplicado a taxa de 12% ao mês, em 6 meses, sabendo que o sistema 
aplicado é juros simples? 
a) 1.200,00 
b) 1.400,00 
c) 1.500,00 
d) 1.440,00  
 
10 - Uma excursão turística dura seis dias, numa viagem de seis horas diárias, andando a uma velocidade de 80 km/h. Se 
fosse permitido a velocidade média de 96 km/h e a excursão durasse os mesmos seis dias, quantas horas por dia os turistas 
viajariam? 
a) 5 horas 
b) 4 horas  
c) 7 horas 
d) 3 horas 
 
11 - É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, conforme estipulado pela Constituição Federal: 
a) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos finais de semana. 
b) remuneração do trabalho noturno igual à do diurno. 
c) seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário. 
d) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas. 
 
12 - Segundo dispõe a Constituição Federal é correto afirmar: 
a) a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos não se estende a empregos e funções que abrange sociedades de 
economia mista e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 
b) as pessoas jurídicas de direito público não responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 
c) é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público. 
d) os servidores públicos titulares de cargos efetivos serão aposentados compulsoriamente, aos sessenta e cinco anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 
13 - Sobre a Lei Complementar 239/1998 e suas alterações (Regime jurídico único dos Funcionários Públicos do Município 
de Maringá) é correto afirmar: 
a) os cargos de provimento efetivo da Administração Pública Municipal, Direta, Indireta e Fundacional, não serão organizados em 
carreiras. 
b) somente serão designados para o exercício de função gratificada os funcionários integrantes dos Quadros de Pessoal Efetivo do 
Poder Executivo e do Poder Legislativo. 
c) os cargos de provimento em comissão serão exercidos, obrigatoriamente, por funcionários detentores de cargos efetivos. 
d) serão instituídas funções gratificadas destinadas a atender encargos de direção, chefia, assessoramento e assistência técnicos, 
secretariado e outros similares, para cujo desempenho seja permitida a criação de cargo em comissão. 






 

14 - Sobre a Lei Complementar 348/2000 (Estágio Probatório dos Servidores Municipais de Maringá) e suas alterações é 
correto afirmar: 
a) o servidor em estágio probatório poderá ser nomeado para exercício de cargo em comissão ou função gratificada. 
b) na hipótese de acumulação legal, o estágio probatório será cumprido unicamente em relação ao primeiro cargo para o qual o 
servidor for nomeado. 
c) o servidor, no período do estágio probatório, não terá direito a licenças para doação de sangue, casamento, falecimento e 
alistamento eleitoral. 
d) será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu cargo em função de 
acidente em serviço e doença profissional. 
 
15 - Para uma restauração utilizando resina composta como material restaurador, podemos usar como protetor do 
complexo dentina-polpa os seguintes materiais, exceto: 
a) Verniz cavitário 
b) Amálgama 
c) Cimento de hidróxido de cálcio 
d) Cimento de ionômero de vidro 

 
16 - Qual o local de armazenamento recomendado para as bisnagas de resina composta? 
a) Dentro de gavetas, fora do contato com a luz 
b) Em cima da bancada 
c) Geladeira 
d) Em caixas isoladas da luz 
 
17 - As resinas compostas fotoativadas necessitam de uma unidade de ativação que produz e conduz luz até a resina 
colocada no dente. Estes aparelhos (fotopolimerizadores), são de custo elevado e de manutenção complexa. Sobre os 
cuidados com este aparelho, podemos afirmar: 
I – devem ser limpos e desinfetados a cada paciente 
II – a luz emitida deve ser avaliada quanto à intensidade e quanto ao calor dispersado na ponta de aplicação do aparelho 
III – em aparelhos que utilizam luz halógena, deve-se desligar da chave geral antes de acabar a refrigeração 
IV – deve-se usar um filtro protetor de cor âmbar pois a luz emitida pelo aparelho é tóxica ao olho humano 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente II e IV estão corretas 
b) Somente I e II estão corretas 
c) Somente I, II e III estão corretas 
d) Somente I, II e IV estão corretas 

 
18 - Para a abertura endodôntica de um primeiro pré-molar superior direito, quais os materiais a serem disponibilizados 
na mesa clinica para o isolamento: 
a) arco de isolamento, lençol de borracha, pinça porta-grampo, perfurador e grampo n 208 
b) arco de isolamento, lençol de borracha, pinça porta-grampo, perfurador e grampo n 26 
c) arco de isolamento, lençol de borracha, pinça porta-grampo, perfurador e grampo n 201 
d) arco de isolamento, lençol de borracha, pinça porta-grampo, perfurador e grampo n 211 

 
19 - Os cimentos de ionômero de vidro são produtos que inovaram a profissão odontológica. Eles foram introduzidos nos 
anos 70 e vêm send,o constantemente aperfeiçoados. Apresentam adesividade à estrutura do dente, biocompatibilidade e 
ação anti-cariogênica. Conhecendo as características desse material, onde ele deve ser armazenado: 
a) geladeira 
b) Local úmido e escuro 
c) Local fresco e não úmido 
d) Local úmido e claro 

 
20 - Ainda sobre os cimentos de ionômero de vidro, sobre sua manipulação e inserção na cavidade é incorreto afirmar: 
a) Pó e liquido deverão ser aglutinados, e não espatulados 
b) A mistura do pó ao liquido deverá ser realizada rapidamente (mais ou menos 30 segundos) 
c) Deve-se promover de maneira vigorosa o atrito e a fricção do material na placa de vidro 
d) O ionômero manipulado e pronto para ser colocado no dente deve apresentar o aspecto de brilho molhado na superfície 

 
 
 






 

21 - Os Raios X constituem uma forma de radiação eletromagnética capaz de propagar-se através do espaço em linha reta. 
A radiografia nada mais é do que um registro fotográfico, obtido pela passagem de raios X através de um objeto ou tecido, 
registrando sua densidade relativa em um filme especial, que ao ser revelado, tornará possível a imagem. Sobre a 
armazenagem e processamento dos filmes radiográficos, podemos afirmar: 
I -  os filmes ainda não usados devem ser guardados em locais de temperaturas elevadas 
II -  quando o estoque for muito grande, os filmes devem ser mantidos em refrigerador e retirados no momento de serem 
submetidos à exposição 
III – o processamento tem como objetivo fazer com que a imagem invisível se torne visível e permanente. Ele é composto 
dos seguintes procedimentos: revelação, fixação, lavagem e secagem 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente I está correta 
b) Somente II está correta 
c) Somente III está correta 
d) Nenhuma está correta 

 
22 - A cirurgia bucal ou cirurgia buço maxilo facial é uma especialidade da odontologia que inclui o diagnóstico e o 
tratamento cirúrgico das alterações, injúrias e falhas dos ossos da face, dos dentes bem como dos tecidos moles que os 
revestem. Destas, a mais comum e também mais antiga prática cirúrgica é a exodontia, que consiste em remover um dente 
do seu alvéolo mediante o emprego de uma técnica adequada. Conhecendo os instrumentais utilizados, como deve estar 
montada uma mesa cirúrgica para extração de um molar superior esquerdo: 
a) Espelho, sonda e pinça clinica, seringa tipo carpule, sindesmótomo, alavancas, fórceps, cureta para alvéolo, porta agulha, fio de 
sutura e tesoura 
b) Espelho, sonda e pinça clinica, seringa tipo carpule, sindesmótomo, alavancas, limas endodônticas, cureta para alvéolo, porta 
agulha, fio de sutura e tesoura 
c) Espelho, sonda e pinça clinica, seringa tipo carpule, sindesmótomo, alavancas, curetas periodontais, cureta para alvéolo, porta 
agulha, fio de sutura e tesoura 
d) Espelho, sonda e pinça clinica, seringa tipo carpule, sindesmótomo, esculpidor Hollemback, fórceps, cureta para alvéolo, porta 
agulha, fio de sutura e tesoura 
 
23 - Moldagem é o ato de tomar a impressão de uma determinada área ou região da boca através de técnica própria. Neste 
procedimento, utilizamos um dispositivo chamado moldeira, que serve para conduzir o material de moldagem. Este 
material de moldagem é capaz de registrar a anatomia da região e pode ser removido sem sofrer distorções. Após a 
obtenção do molde passamos para a confecção do modelo. O modelo corresponde à réplica da parte moldada. Para 
confeccioná-lo utilizamos, em quase todos os casos, o gesso. Sobre a confecção desses modelos em gesso, podemos afirmar: 
I – a proporção correta de gesso e água para o gesso para modelo (tipo II é de 50 mL de água para 100 gramas de gesso 
II – o tempo de presa pode ser definido como aquele decorrido desde o inicio da espatulação, até que o material endureça 
III – uma boa técnica para manipulação do gesso deve ser pulverizar o pó cuidadosamente sobre a água, espatulando bem. 
IV – a maioria dos produtos permite uma desinclusão segura em 30 minutos 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente I e IV estão corretas 
b) Somente II e III estão corretas 
c) Nenhuma afirmativa está correta 
d) Todas as afirmativas estão corretas 

 
24 - Sobre o trabalho a 4 mãos, ou seja, cirurgião-dentista e ACD, é incorreto afirmar: 
a) É importante que o auxiliar conheça os passos da técnica que está sendo desenvolvida pelo operador, para que possa se 
antecipar às necessidades do mesmo. 
b) A bandeja clinica deve ser pré-preparada e colocada a uma altura que fique mais ou menos 30 cm abaixo do nível do cotovelo 
de quem vai manuseá-la. 
c) Na ordem de troca do instrumental, primeiramente o auxiliar deve retirar o que esta sendo usado pelo operador para em seguida 
entregar o próximo instrumento a ser usado. 
d) Os movimentos do operador e do auxiliar devem ser contínuos e suaves. 
 
25 - A esterilização é um dos mais importantes componentes na execução de uma técnica asséptica correta. Em relação à 
odontologia, relaciona-se principalmente ao processamento de instrumentais reutilizáveis. Esses instrumentais, assim como 
equipamentos e artigos odontológicos, são considerados como críticos, semi-críticos e não críticos. Conhecendo esses 
conceitos, é correto afirmar que são artigos críticos: 
a) São aqueles que entram em contato apenas com pele íntegra e ainda aqueles que não entram em contato direto com o paciente 
b) São aqueles que penetram em tecidos moles e ósseos 
c) São aqueles que tocam em membrana mucosa íntegra, não invadindo áreas do corpo isentas de flora microbiana própria (como 
por exemplo, sangue) 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 






 

 
26 - Sabendo dos conceitos de artigos críticos e semi-críticos, a literatura nacional e internacional recomendam que sejam 
esterilizados: 
a) Artigos críticos e semi-críticos 
b) Somente artigos críticos 
c) Somente artigos semi-críticos 
d) Somente artigos não-críticos 

 
27 - A autoclave a vapor é o método físico de esterilização consagrado universalmente. Este método apresenta 
penetrabilidade excelente, facilitando a exposição de todas as superfícies do instrumento ao vapor, com ciclo de tempo 
relativamente curto. Sobre a esterilização em autoclave, é correto afirmar: 
a) A utilização de pacotes úmidos após a esterilização permite sua contaminação 
b) Pode-se usar folhas de alumínio como invólucro de esterilização 
c) Pode-usar caixas metálicas fechadas para acondicionar instrumental para esterilização 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
28 - O compressor odontológico é o principal equipamento de um consultório odontológico e tem como objetivo fornecer ar 
comprimido (sob pressão) para o funcionamento de outros componentes do equipamento, como o sistema de alta rotação, 
sugador, etc. sobre a rotina de cuidados com o compressor odontológico, é incorreto afirmar: 
a) Deve-se drenar os filtros no mínimo a cada turno de trabalho, ou ainda aumentar essa freqüência em caso de maior necessidade 
b) No término do funcionamento da clínica deve-se abrir o dreno do tanque de ar do compressor 
c) Deve-se verificar semanalmente o nível de óleo, no caso de equipamentos que utilizam lubrificação 
d) No inicio do funcionamento da clinica deve-se fechar o dreno dos filtros existentes 

 
29 - Na história da odontologia foram muitas as propostas de tratamento e controle da doença cárie dentária, e, em cada 
época, diferentes formas de abordar o problema foram adotadas. Houve uma época em que o tratamento constituía na 
própria remoção do dente cariado. Posteriormente, o tratamento passou a ser centrado na remoção do tecido cariado e 
restauração. A era da odontologia restauradora prevaleceu por muitos anos e ainda constitui o modelo de intervenção 
para muitos profissionais. Com o desenvolvimento do conhecimento sobre o processo carioso e a constatação do fracasso 
da odontologia cirúrgico-restauradora, esforços foram conduzidos no sentido de intervir no aparecimento das lesões, 
surgindo aí a odontologia preventiva. A partir daí foram desenvolvidas estratégias que permitem reduzir a velocidade da 
progressão da doença cárie. Sobre essas estratégias para o controle da doença cárie, é correto afirmar: 
a) A aplicação de fluoretos inibe o processo de cárie de várias formas e seu efeito sobre a remineralização de lesões iniciais é 
considerado um dos mais importantes 
b) Os selantes selam as pequenas fendas que formam as fissuras, impedindo o contato da placa com o seu interior, tornando a 
superfície oclusal menos susceptível ao desenvolvimento de lesões 
c) O controle da placa, através da escovação promovendo uma desorganização da placa bacteriana também através do uso do fio 
dental traz benefícios para as superfícies dentárias, além de se constituir em um dos procedimentos de auto-cuidado bucal 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
30 - A maioria dos programas de saúde bucal desenvolvidos nos municípios utiliza-se de procedimentos coletivos, ou seja, 
ações definidas para um grupo específico de pessoas, no controle das doenças bucais, dentre estas atividades, a escovação 
supervisionada é um dos métodos preventivos de cárie dental e doença periodontal. Sobre a escovação supervisionada, é 
incorreto afirmar: 
a) Neste acompanhamento, o mais importante é preconizar uma determinada técnica específica de escovação 
b) Neste acompanhamento, o mais importante é conhecer as habilidades e dificuldades que cada pessoa apresenta no ato de 
escovar os dentes 
c) Deve-se fazer evidenciação de placa bacteriana em todas as superfícies dentais 
d) Deve-se usar o fio dental com pasta nas superfícies interproximais de todos os dentes 
 







