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

2 Você dispõe de três 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 
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Boa Prova!    

 
 Acabou acontecendo: a televisão ficou igual no mundo inteiro. (...) Para tédio do telespectador itinerante, 
as imagens são sempre as mesmas, numa indiferenciação irritante, totalitária. Os canais são muitos, mas variam 
muito pouco de um continente para outro. É triste. Para quem gostava de fazer descobertas na televisão de 
outros países, a diversão está chegando ao fim. 
 Mesmo as emissoras locais, aquelas que ainda teimavam em oferecer atrações com alguma 
autenticidade, parecem obrigadas a se adaptar. Os programas excêntricos, mais atípicos, vão minguando. Quase 
sempre são considerados politicamente incorretos e recebem pressão dos anunciantes para se enquadrar. Ou 
para desaparecer. Assim, por motivos justos ou oportunistas, não importa, as discrepâncias entre as televisões do 
mundo se atenuam dia a dia. Acanhado, intimidado, o nativo se disfarça de global. (...) É estranho, mas, no auge 
da proliferação de canais, a TV acabou ficando mais previsível. Qualquer que seja a cidade em que se ligue o 
televisor, lá estão as mesmas propagandas, os mesmos símbolos sexuais. Até os vilões são repetidos. (...) 
 Mesmo assim, alguns entusiastas proclamam que a televisão é a apoteose do multiculturalismo. Afinal, 
argumentam, são dezenas e dezenas de opções (...). Os canais podem ser numerosos, mas são quase os mesmos 
em todo lugar. Além disso, a cultura que os organiza não é múltipla, mas única: é a cultura do comércio 
globalizado. (...) Mas o desejo universalizado de dizimar o diferente é daninho (...), pode varrer a diversidade 
cultural. 
 

Eugênio Bucci. Veja, 16 out. 1996. 
 
01 - Atente para as seguintes afirmações e assinale a alternativa correta: 
a) A televisão perdeu sua autenticidade no mundo todo, pois a programação está voltada para a diversão. 
b) A diversidade cultural é mostrada através da televisão, oferecendo ao telespectador uma gama de conhecimentos 
sobre a cultura de lugares diferentes. 
c) A programação televisiva acabou se igualando por interesses políticos e econômicos. 
d) As diferenças entre a programação da TV brasileira e a estrangeira são cada vez maiores. 
 
02 - Assinale a alternativa que não se coaduna com as idéias do autor: 
a) A televisão pode varrer a diversidade cultural. 
b) As discrepâncias entre as televisões do mundo se atenuam dia-a-dia. 
c) A TV acabou ficando mais previsível. 
d) A televisão é a apoteose do multiculturalismo. 
 
03 - Substituindo por pronome pessoal oblíquo o complemento de: 
- Recebem pressão dos anunciantes. 
- Pode varrer a diversidade cultural. 
- A diversão está chegando ao telespectador sem autenticidade. 
Ocorre a substituição correta em: 
a) recebem-na – pode varrê-la – está chegando lhe. 
b) recebem-la – pode-lhe-varrer – está lhe chegando. 
c) a recebem – lhe pode varrer – lhe-está-chegando. 
d) recebem-na – pode-na-varrer – está chegando lhe. 
 
04 - Analise as afirmações: 
I – As palavras países, previsível, tédio são paroxítonas e não são acentuadas graficamente com base na mesma 
regra. 
II – As palavras desejo e apoteose escrevem-se com s, mas tem o som de z, assim como ileso e sacarose. 
III – Forma-se o plural igual a vilões os substantivos – cidadão e guardião. 
IV – Os sinônimos da palavra excêntrico são: extravagante, divinização e original. 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas I e II estão corretas. 
b) apenas II e III estão corretas. 
c) apenas III e IV estão corretas. 
d) I – II – III e IV estão corretas. 
 
05 - Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços: 
________________ de nosso esforço, a programação ficou ________________ devido o _________________ de 
anunciantes. 
a) a pesar – paralisada – excesso. 
b) apesar – paralisada – excesso. 
c) apezar – paralizada – escesso. 
d) a pezar – paralizada – escesso. 
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06 - Assinale a alternativa que apresenta um erro de concordância verbal: 
a) Se não houver bons programas, não haverá anunciantes. 
b) Infelizmente, falta-lhe meios para manter a programação. 
c) Faz muitos anos que não vejo um programa tão bom. 
d) Existem, atualmente, ótimas condições de trabalho na TV. 
 
07 - Três pessoas têm juntas 100 anos. Qual a idade de cada uma, sabendo-se que a do meio tem 10 anos a mais 
que a mais nova, e que a mais velha tem o tanto que as outras duas? 
a) 20; 30; 50 
b) 30; 20; 50 
c) 50; 30; 20 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - O teorema de Pitágoras é usado para determinar medidas desconhecidas, quando nos referimos a triângulos 
retângulos. Quais as medidas dos lados de um triângulo retângulo, se essas medidas são números inteiros e 
consecutivos? 
a) 5; 4; 3 
b) 9; 12; 15 
c) 3; 4; 5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Sabendo que em todas as equações do segundo grau, quando o valor de seu descriminante for maior que 
zero, elas apresentam duas raízes reais diferentes, sabendo que a equação ax2 – 4x – 16 = 0, tem uma das raízes 
cujo valor é 4. O valor da outra raiz é: 
a) 2 
b) 3 
c) -4 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - Sabendo que para construir uma determinada garagem para guardar carros, quatro pedreiros demoram 72 
horas. Se o responsável resolver trabalhar com um pedreiro a menos, em quanto tempo ficará pronta essa 
garagem? 
a) 90 horas 
b) 96 horas 
c) 100 horas 
d) Nenhumas das alternativas anteriores 
 
11 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) A brasileira Marta ganhou pela 4º vez o prêmio de melhor jogadora de Futebol do mundo, pela FIFA. 
b) O piso salarial do Estado do Paraná é de R$ 605,52 à R$ 629,06 de acordo com a Lei 16099 de 1º. de Maio de 

2009. 
c) O CONAB anunciou que o Estado do Paraná será responsável por 50% da produção agrícola do país. 
d) A população paranaense é conhecida como “Terra de Todas as Gentes”. 
 
12 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O Paraná é o quinto estado mais rico do Brasil, está atrás de São Paulo, Rio de janeiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. 
2 - O clima do Paraná é predominante sub tropical. 
3 - PAC – é o Programa de Aceleração do Crescimento. 
4 - Região Sul é considerada a região com maior desigualdade social do país. 
Estão corretas: 
a) Apenas 1, 2, 3 
b) Apenas 1, 2, 4 
c) Apenas 2, 3, 4 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
13 - Assinale a alternativa correta: 
1 - O IDH do município de Leópolis é uma medida comparativa que engloba três dimensões riqueza, educação e 
esperança média de vida. 
2 - O nome da cidade de Leópolis é uma homenagem ao cidadão Leovigildo Barboza Ferraz. 
3 - Leópolis, iniciou o seu povoamento, pela companhia agrícola melhoramentos. 
4 - Leópolis tornou-se município em 1951. 
Estão corretas: 
a) Todas as afirmações acima estão corretas. 
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b) Apenas 1, 2, 3 
c) Apenas 1, 2, 4 
d) Apenas 2, 3, 4 
 
 
14 - Assinale a alternativa correta: 
São limites de Leópolis: 
 Leste Norte Sudoeste Oeste Sudeste 
a) Santa Mariana São Paulo Cornélio Procópio Sertaneja Urai 
b) Cornélio Procópio Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja 
c) Santa Mariana São Paulo Urai Sertaneja Cornélio Procópio 
d) Sertaneja Cornélio Procópio São Paulo Santa Mariana Urai 
 
15 - Em virtude da extensa destruição do órgão dental por processos cariosos ou traumáticos, é freqüente a 
ocorrência de exposição do tecido pulpar. Sabe-se que, dependendo do estágio da inflamação presente no tecido 
pulpar, este é passível de recuperação mediante terapias conservadoras. Sobre essas terapias, é incorreto 
afirmar: 
a) O tratamento conservador da polpa dental consiste em proteger a polpa, aplicando localmente substâncias que atuam 
de forma a estimular respostas reacionais do tecido, fazendo com que ele forme uma barreira de dentina selando a área 
exposta. 
b) Para realizar esse tipo de tratamento, deve-se analisar o estado geral do tecido pulpar. Clinicamente deve apresentar 
fluxo sanguineo adequado, denotado por um sangramento vermelho rutilante, e deve apresentar consistência tal que 
ofereça resistência ao corte. 
c) O hidróxido de cálcio é o agente de capeamento mais comumente empregado. Quando da aplicação do hidróxido de 
cálcio sobre a polpa em meio aquoso, abaixo do hidróxido de cálcio, uma faixa de necrose é formada, a qual tem sido 
atribuída ao baixo pH do sal. Estas alterações adaptativas são dependentes do tempo, e algumas células na região podem 
iniciar a mineralização dentro da matriz, formando um tecido duro semelhante a osso,conhecido como osteodentina. 
d) Um dos aspectos negativos da utilização do hidróxido de cálcio é o fato de ele produzir necrose tecidual devido ao 
seu alto pH42. Este fato o torna não biocompatível. 
 
16 - A cirurgia para remoção de terceiro molar (CRTM) é o procedimento mais realizado por cirurgiões 
bucomaxilofaciaise praticada por muitos clínicos. A remoção cirúrgica dos terceiros molares pode resultar numa 
série de complicações. Sobre essas complicações é correto afirmar: 
a) A remoção de um dente impactado com deslocamento de tecidos moles e osteotomia pode resultar em grande 
aumento de volume. O edema cirúrgico alcança sua expressão máxima por volta de 10 a 12 horas após o procedimento, 
começa a regredir por volta do 3º dia. O uso de anti-inflamatórios esteroidais no pré-operatório reduzem 
significantemente o edema nos pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia. 
b) O sangramento só pode ser efetivamente tratado realizando a identificação do vaso, sua ligadura  ou cauterização.  
c) Uma das maneiras de se prevenir a alveolite é o uso de bochecho com antissépctico de forma vigorosa após a 
exodontia nas primeiras horas. 
d) O trismo é o resultado da inflamação dos músculos da mastigação e pode ter origem da disseminação do processo 
inflamatório. 
 
17 - Sobre os sistemas adesivos, é correto afirmar: 
a) São obtidos maiores valores de adesão quando os sistemas adesivos possuem solventes de alto valor de pressão de 
vapor, como acetona ou etanol, e quando a dentina condicionada pelo ácido encontra-se visivelmente seca. 
b) Os sistemas adesivos de quinta geração, também chamados de frasco único, possuem o primer e o adesivo no mesmo 
frasco.  
c) Após aplicação do adesivo, as fibras de colágeno da dentina mineralizada ficam envolvidas com material resinoso, e 
uma adesão mecânica entre o agente de união e a dentina é obtida. Essa camada, formada de dentina mineralizada e 
resina, é chamada camada híbrida. 
d) Todas alternativas estão corretas. 
 
18 - Sobre as neoplasias mais freqüentes na cavidade bucal, é incorreto afirmar: 
a) O fibroma apresenta-se como um nódulo de superfície plana e coloração semelhante à mucosa circunjacente ou, em 
alguns casos, superfície esbranquiçada pela irritação contínua. Geralmente, são sésseis e assintomáticos, variam em 
tamanho. 
b) O papiloma é uma manifestação benigna de epitélio escamoso estratificado. A língua, o lábio e o palato mole são as 
localizações mais afetadas. 
c) O fibroma de células gigantes, apresenta-se como um nódulo séssil ou pediculado, geralmente menor que 1 cm, cerca 
de 50% dos casos ocorre na gengiva. 
d) O hemangioma é considerado um tumor maligno da infância que se caracteriza por uma fase de crescimento rápido 
com proliferação de células endoteliais, seguidas pela involução gradual. 
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19 - Qual destes materiais provisórios aumenta a infiltração marginal dos sistemas adesivos quando utilizados 
para a restauração definitiva do dente: 
a) Óxido de zinco e eugenol. 
b) Cimento de ionômero de vidro. 
c) Seladores cavitários tipo coltosol. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
20 - A saliva forma uma barreira que atua na manutenção da integridade, da hidratação e da lubrificação dos 
tecidos da cavidade bucal. Sobre a saliva, podemos afirmar: 
I – as glândulas salivares maiores, que são a parótida e sublingual são responsáveis pela produção de 70 a 80% 
de saliva. 
II – cerca de 50% da composição da saliva é água. 
III – na saliva, em condições normais, são encontrados os linfócitos T-citotóxicos. 
IV – as células presente na saliva podem atuar como marcadores biológicos para doenças, como por exemplo, o 
número de leucócitos salivares foi diretamente relacionado com a gengivite. 
a) Somente IV está correta 
b) Somente I e III estão corretas 
c) Somente II está correta 
d) Nenhuma está correta 
 
21 - Sobre a política nacional de saúde bucal (Brasil Sorridente), podemos afirmar: 
a) Suas metas perseguem a reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos, no marco do 
fortalecimento da atenção básica, reunindo uma série de ações em saúde bucal voltada para os cidadãos de todas as 
idades, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros, por meio do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
b) A Política Nacional de Saúde Bucal se embasa, do ponto de vista epidemiológico, nos dados obtidos por meio do 
Levantamento das Condições de Saúde Bucal da População Brasileira – SB Brasil, concluído em 2005. 
c) As principais linhas de ação do Brasil Sorridente são a reorganização da Atenção Básica em saúde bucal 
(especialmente por meio da estratégia Saúde da Família), a ampliação e qualificação da Atenção Especializada 
(através,principalmente, da implantação de Centros de Especialidades Odontológicas e Laboratórios Regionais de 
Próteses Dentárias) 
d) Todas estão corretas. 
 
22 - Qual é a formação de uma ESB modalidade II? 
a) 1 CD, 1 THD 
b) 1 CD, 2 ACD, 1 THD 
c) 1 CD, 1 ACD, 1 THD 
d) 2 CD, 2 ACD, 2 THD 
 
23 - Diante dos esforços para minimizar o trauma psicológico e físico gerado nos pacientes e maximizar os 
benefícios das exodontias para reabilitação oral, vários devem ser os cuidados tomados pelo dentista no momento 
do procedimento, para permitir a viabilização do sucesso do tratamento reabilitador. Sobre esses cuidados, é 
incorreto afirmar: 
a) Deve-se fazer a máxima preservação da integridade dos tecidos moles(papilas e faixa de gengiva livre e inserida) 
adjacentes aos espaços protéticos. 
b) Deve-se diminuir 1 cm do rebordo ósseo alveolar. 
c) Preservar os níveis ósseos interproximais. 
d) A preservação da integridade óssea e gengival pode diminuir drasticamente os volumes de medicamentos 
administrados no período pós-operatório e facilitar a confecção de perfis e contornos adequados deprovisórios para 
condicionamento gengival. 
 
24 - Sobre o tratamento restaurador atraumático é correto afirmar: 
a) A técnica baseia-se simplesmente na remoção do tecido cariado utilizando instrumentais rotatórios 
b) O cimento de ionômero de vidro convencional é a única indicação de material restaurador para esse tipo de cavidade. 
c) Devido a algumas propriedades mecânicas desfavoráveis do ionômero de vidro, o uso em cavidades de classe II 
geralmente leva a perda da restauração. 
d) Todas estão corretas. 
 
25 - O desgaste dental é freqüentemente diagnosticado na prática clínica odontológica atual, podendo ocorrer de 
várias formas e atingir regiões dentais específicas. Quando este desgaste é ocasionado pelo contato de dente 
contra dente, envolvendo superfícies oclusais e incisais e chamado de: 
a) Abfração 
b) Erosão 
c) Abrasão 
d) Atrição 
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26 - Uma vez que o objetivo da terapia periodontal básica é suprimir a maior quantidade possível de patógenos 
periodontais e promover a recolonização dos sítios tratados por microrganismos compatíveis com saúde, a RAR 
vem sendo associada ao controle supragengival da placa dental em busca de uma possível influência benéfica 
adicional dessa terapia na recolonização subgengival. Sobre a Raspagem e o alisamento radicular é incorreto 
afirmar: 
a) A RAR leva a melhoras nos parâmetros clínicos da doença periodontal, como redução na profundidade de sondagem 
(PS), mas não há ganho de inserção clínica. 
b) A RAR, por meio da instrumentação mecânica, tem por objetivo a remoção de microrganismos, cálculo, cemento e a 
dentina contaminados do ambiente subgengival. 
c) Esse procedimento promove uma mudança no ecossistema subgengival levando a alteração de uma microbiota 
associada à doença para uma microbiota compatível com saúde periodontal. 
d) Bolsas periodontais rasas (≤3 mm) e intermediárias (4‑6 mm) respondem de forma diferente das bolsas profundas 
(≥7 mm) ao procedimento de RAR.  
 
27 - Sobre as glândulas sudoríparas e sebáceas, é incorreto afirmar: 
a) As glândulas sudoríparas têm importante função de regular a temperatura do corpo. 
b) As glândulas sebáceas são abundantes nas palmas das mãos.  
c) A secreção da glândula sebácea serve para lubrificar a pele e os pelos. 
d) As glândulas sudoríparas estão abundantes nas plantas dos pés. 
 
28 - Desenvolver ações de saúde bucal dirigidas a grupos populacionais implica conhecimento da situação 
epidemiológica. Isto pode ser conseguido por meio de levantamentos epidemiológicos, para os quais se utilizam 
diversos instrumentos de acordo com as características de cada doença ou agravo. Em relação sobre os índices 
epidemiológicos para a doença cárie, podemos afirmar: 
I – Os índices mais utilizados são os CPO-d, descrito por Klein e Palmer em 1937, para dentes decíduos, e o ceo-
d, proposto por Grebbel em 1944 para os dentes permanentes. 
II – A inclusão da idade mínima para os índices de dente decíduo é a partir dos 04 anos de idade. 
III – O planejamento do epidemiologista deve ser feito através da estatística kappa 

IV – Para o diagnóstico de cárie deve-se utilizar sonda ball point (ou sonda CPI como vem sendo denominada no 
Brasil). 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente II, III e IV estão corretas. 
c) Somente III e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
29 - São freqüentes as dúvidas dos cirurgiões dentistas quanto ao diagnóstico cáries localizadas nas regiões 
interproximais de dentes contíguos, assim como o estabelecimento do plano de tratamento mais adequado. Sobre 
o diagnóstico  dessas lesões de cárie é correto afirmar: 
a) É relativamente comum encontrar dentes que apresentam superfícies aparentemente íntegras radiograficamente, 
porém, por minuncioso exame clínico, auxiliado por transiluminaçao, detectamos uma lesão de cárie em fase inicial da 
região de esmalte. 
b) Um dos métodos de visualização direta de grande utilidade das superfícies proximais posteriores é a separação 
imediata ou mediata, mas possui a desvantagem de ser doloroso para o paciente e possuir alto custo. 
c) O método radiográfico é um grande aliado para a detecção da cárie interproximal, sendo o método mais infalível, 
onde é possível localizar a cárie interproximal em 100% dos casos. 
d) A principal vantagem da transiluminaçao é que ela não permite falsos-positivos de cárie. 
 
30 - Sobre as técnicas anestésicas intrabucais do nervo alveolar inferior é correto afirmar: 
a) Na técnica direta, com a seringa posicionada na região dos dentes pré-molares do lado ao que vai ser anestesiado, a 
agulha longa penetra na mucosa aproximadamente 1 cm acima da oclusal dos dentes inferiores, e medialmente à linha 
obliqua interna. 
b) Na técnica direta, com a seringa posicionada na região dos dentes pré-molares do lado oposto do lado que vai ser 
anestesiado, a agulha longa penetra na mucosa aproximadamente 1 cm acima da oclusal dos dentes inferiores, e 
medialmente à linha obliqua interna. 
c) Na técnica indireta, o ponto de penetração da agulha é praticamente o mesmo da técnica direta, variando um pouco 
para a oclusal. A seringa acompanha o alinhamento dos dentes do mesmo lado a ser anestesiado, e penetra-se a agulha 
até tocar o osso, logo após realiza-se um recuo e vira o cilindro para o lado dos pré-molares opostos e injeta-se o 
anestésico. 
d) Todas estão corretas. 

 
 







