Nº DE INSCRIÇÃO ______________

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:
1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;
2. Assine o cartão resposta no verso;
3. A prova terá 3 (três) horas de duração;
4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova;
5. Use caneta esferográfica azul ou preta;
6. Cada questão possui somente uma resposta correta;
7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas,
deverá assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo;
8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;
9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100;
10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse
caso será anulada a questão;
11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o
material recebido, exceto o folheto fornecido aos candidatos que desejarem anotar suas
respostas;
12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.

Boa Prova!
Sonhos

Moacyr Scliar
Gregório telefona a Berta.
– Berta, você está bem?
– Sim, Gregório, por que?
– Tive um sonho horrível esta noite. Sonhei que você se afogava num mar revolto. Eu era o salva-vidas
na praia.
– E você me salvou, Gregório?
– Claro, Berta. Quem mais poderia te salvar?
No dia seguinte telefona de novo.
– Berta, você está bem?
– Sim, Gregório, por que?
– Tive um sonho horrível esta noite. Sonhei que você estava com _________, e que eu era o médico a
quem você consultava.
– E você me salvou, Gregório?
– Claro, Berta. Quem mais poderia te salvar?
Terceiro dia:
– Berta, você está bem?
– Sim, Gregório, por que?
– Tive um sonho horrível esta noite. Sonhei que você estava possuída pelos demônios. Eu era o sacerdote
que te ______________.
– E você me salvou, Gregório?
– Claro, Berta. Quem mais poderia te salvar?
No quarto dia Berta aceita a proposta de Gregório. Contraem núpcias. E desde e não ela tem um único
sonho, mas não o considera _____________. Gregório está morto, morto, morto.

A palavra é amor. São Paulo, Scipione, 988. p. 88.
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:
a) nefrite – exorcizava - horroroso.
b) nefriti – esorcizava – horrorozo.
c) nefliti – ezorcizava - horroroso.
d) neflite – exorcisava - horroroso.
02 - Assinale a alternativa correta quanto à acentuação gráfica:
a) As palavras “horrível”, “médico” e “único” são proparoxítonas, portanto são acentuadas.
b) As palavras “Gregório”, “demônios” e “núpcias” são acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo.
c) As palavras “você” e “está” obedecem à mesma regra de acentuação.
d) A palavra “possuída” é acentuada porque é um ditongo aberto.
03 - Em “... mas não o considerava...” O termo sublinhado é um fator de coesão que determina uma relação de
sentido de:
a) conseqüência.
b) adição.
c) explicação.
d) adversidade (oposição).
04 - Analise as afirmativas:
I – Emprega-se somente no plural o substantivo “núpcias”.
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II – O plural de mar no diminutivo é marzinhos.
III – O feminino de o sacerdote é a sacerdote porque é um substantivo comum de dois gêneros.
IV – O substantivo “nefrite” (11º parágrafo) pode ser substituído pelo sinônimo – inflamação dos rins – sem
alterar o sentido do texto.
Estão corretas apenas as afirmativas da alternativa:
a) I e II.
b) III e IV.
c) I e IV.
d) II e III.
05 - Assinale a alternativa que está clara, correta e coerente a redação dos comentário sobre o texto:
a) Gregório sonhou que Berta se afogava num mar muito ajitado, porque ele era o salva-vidas, acabou salvando-lhe.
b) Gregório sonhou que Berta se afogava num mar revolto, ele acabou salvando-a, porque era o salva-vidas na praia.
c) Gregório sonhou que Berta se afogava, o porquê do afogamento era o mar em revoluteio, ele era o salva vida na praia
que acabou lhe salvando.
d) No segundo sonho Berta estava com dor nos ris e Gregório foi o médico que lhe curou por que estava doente.
06 - Atente para as afirmações:
I – Gregório têm um traço comum em relação à atuação dele com a mulher, ele é o salvador, que cura, liberta a
mulher de todos os perigos.
II – O comportamento de Berta demonstra que ela espera um ato heróico por parte do cavalheiro.
III – O sonho de Berta demonstra que é infeliz no casamento. Ela deseja ver Gregório morto, pelo menos no nível
inconsciente.
No que se refere ao texto somente estão corretas as afirmativas:
a) I e II.
b) I, II e III.
c) I e III.
d) II e III.
07 - Calcule o comprimento da sombra de uma árvore de 5 m de altura no momento em que o sol está a 30º
acima da linha do horizonte:
a) 6,60 m
b) 7,56 m
c) 8,66 m
d) Nenhuma das alternativas anteriores
08 - Um batalhão de soldados tem alimentos para dez dias à razão de três refeições diárias para cada homem. No
entanto, juntaram-se a esse batalhão mais 400 soldados. Quantos dias durarão os alimentos, se foi decidido agora
que cada soldado fará duas refeições por dia?
a) 5 dias
b) 12 dias
c) 18 dias
d) Nenhuma das alternativas anteriores
09 - Um bloco retangular A tem 20 cm de comprimento, 15 cm de largura e 8 cm de altura. Se você duplicar as
medidas das arestas desse bloco A, obterá um bloco retangular B. Quantas vezes A cabe em B?
a) 6 vezes
b) 8 vezes
c) 10 vezes
d) Nenhuma das alternativas anteriores
10 - Em um retângulo o perímetro é de 44 cm e a diferença entre a metade da medida do comprimento e a quarta
parte da medida da largura é 5 cm. Calcule a área da região retangular correspondente:
a) 112 m²
b) 118 m²
c) 120 m²
d) Nenhuma das alternativas anteriores
11 - Qual o nome do Programa de Habitação que está sendo desenvolvido pelo Governo Federal?
a) Minha Casa, Meu Tudo
b) Minha Casa, Minha História
c) Minha Casa, Minha Vida
d) Nenhuma das alternativas anteriores
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12 - Qual o nome do(a) atual Secretário(a) de Estado da Educação do Paraná?
a) Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde
b) Maurício Requião
c) Fernando Haddad
d) Nenhuma das alternativas anteriores
13 - Qual o prefeito do Município de Arapongas que teve por duas vezes cassado seu mandato?
a) João Cernichiaro
b) José Simonetti
c) Pedro Farias
d) Nenhuma das alternativas anteriores
14 - O município de Arapongas teve como distrito desmembrado de seu território, o município de:
a) Apucarana
b) Alvorada do Sul
c) Ibiporã
d) Nenhuma das alternativas anteriores
15 - O polimento adequado da resina acrílica de próteses dentais traz conforto, por meio do contato da língua e
bochechas, além de diminuir o acumulo de placa bacteriana. Sobre o polimento feito em laboratório, assinale a
seqüência correta:
a) 1) roda de pano impregnada com o bastão de brilho vipibril; 2) escova 10 com predra pomes; 3) roda de pano com
pedra pomes; 4) tira de lixa.
b) 1) tira de lixa; 2) escova 10 com pedra pomes; 3) roda de pano com pedra pomes; 4) roda de pano impregnada com o
bastão de brilho Vipbril.
c) 1) tira de lixa; 2) roda de pano com pedra pomes; 3) roda de pano impregnada com o bastão vipbril.
d) Somente polimento com a broca maxicut.
16 - A fratura da base acrílica das próteses totais tem sido um grande incoveniente tanto para o cirurgião
dentista quanto para os pacientes que se utilizam dela. Sobre as fraturas de prótese total é incorreto afirmar:
a) A fadiga flexural, que é a queda da prótese, é uma das causas mais comuns de fratura de próteses.
b) O contorno do frenulo labial anterior, quando este apresenta uma inserção alta, e irregularidades provocadas por
mudanças bruscas da área basal atuam na concentração de tensões.
c) Próteses totais híbridas podem apresentar regiões de menor espessura, mais propensas à fratura, devido a uma maior
concentração de esforços.
d) Como medidas preventivas, é recomendado reforço metálico para evitar fratura das próteses.
17 - Alguns protéticos propõem a substituição por silicona, da muralha de gesso pedra que protege os dentes
artificiais, durante o processamento das próteses totais e parciais após a desmuflagem. Sobre as vantagens do uso
de silicona ao invés do gesso para a confecção da muralha de proteção, podemos afirmar, exceto:
a) Apresenta maior facilidade de limpeza.
b) Fácil manipulação.
c) Não possui boa adaptação sobre a cera e o gesso.
d) Baixo custo operacional.
18 - Após a remoção do molde, pode ser encontrado saliva e sangue em sua superfície. Estes moldes podem ser
considerados potencialmente contaminados, sendo imprescindível que seja feita sua descontaminação. Sobre a
descontaminação de moldes, podemos afirmar:
a) Os hidrocolóides irreversíveis devem ficar em imersão em hipoclorito de sódio por 10 minutos.
b) Impressões feitas em moldeiras de alumínio devem obrigatoriamente ser desinfetadas em soluções de hipoclorito de
sódio.
c) A desinfecção do alginato usando vapor de ácido paracético por 5 minutos mostra-se eficiente e não produz
alterações dimensionais na impressão.
d) O ministério da saúde afirma que o glutaraldeido a 2% é o desinfetante mais adequado para a desinfecção de metais.
19 - Segundo a classificação de Kennedy para próteses parciais removíveis, o que quer dizer classe I?
a) Desdentado anterior.
b) Desdentado posterior unilateral.
c) Desdentado intercalar.
d) Desdentado posterior bilateral.
20 - São elementos constituintes de uma PPR, exceto:
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a) Núcleo.
b) Sela.
c) Conector.
d) Grampo.
21 - Como é o nome da técnica feita na parte laboratorial para confecção de PPR?
a) Técnica da confecção funcional.
b) Técnica da cera perdida.
c) Técnica do reembasamento.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
22 - Para que serve o delineador durante o planejamento da PPR?
a) Para a realização de alívio antes da duplicação.
b) Para confecção da duplicação do modelo.
c) Para localização da linha do equador protético.
d) Para eliminar as áreas retentivas.
23 - Sobre os canais de alimentação para a fundição da PPR podemos afirmar, exceto:
a) Eles ajudam a entrada do metal na peça.
b) A união com a peça deve ser larga.
c) O número e a disposição dos canais dependerá da complexidade da estrutura metálica a ser fundida.
d) O comprimento deve ser no mínimo de 5 cm.
24 - A tecnologia das cerâmicas dentárias constitui-se em uma das áreas mais crescentes das pesquisas e
desenvolvimento dos materiais. O futuro das cerâmicas é brilhante devido ao crescente aumento da demanda de
restaurações cerâmicas e do reduzido uso do amálgama e tradicionais restaurações metálicas fundidas. Sobre as
cerâmicas é incorreto afirmar:
a) A cerâmica é um material friável incapaz de suportar deformações plásticas sob tensão.
b) O sistema In Ceram possui baixo teor de óxido de alumínio.
c) O sistema IPS Empress utiliza o princípio da dispersão de cristal leucita.
d) O sistema IPS Empress 2 é fabricado a partir de uma pastilha de cerâmica vítrea injetada e um pó de cerâmica vítrea
sinterizada.
25 - São vantagens da incorporação de partículas de alumina na porcelana, exceto:
a) São mais eficientes que o quartzo em prevenir a propagação de rachaduras.
b) As partículas de alumina são mais fortes que o vidro.
c) Aumenta a resistência a flexão da cerâmica.
d) Todas estão corretas.
26 - São fatores que devem ser observados quando da montagem de dentes artificiais em prótese total, exceto:
a) Apinhamento.
b) Posição.
c) Disposição.
d) Articulação.
27 - São estruturas anatômicas que podem ser encontradas no arco superior do paciente, exceto:
a) Papila incisiva.
b) Rugosidade palatina.
c) Buracos mentonianos.
d) Zona glandular do palato mole.
28 - O que é área chapeável ou área basal:
a) É o tamanho total da dentadura.
b) É o local onde se acriliza a prótese.
c) É a área da mandíbula ou maxila que será recoberta pela prótese.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.
29 - São materiais necessários para a confecção de uma base de prova para prótese total utilizando resina
acrílica ativada quimicamente, exceto:
a) Gesso.
b) Placa de vidro.
c) Cera 07.
d) Espátula Le Cron.
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30 - Sobre as atribuições do técnico em prótese dentária é incorreto afirmar:
a) Não é permitido prestar sob qualquer forma, assistência direta a clientes.
b) Não é permitido manter, em sua oficina, equipamento e instrumental específico de consultório dentário.
c) Não é permitido fazer propaganda de seus serviços ao público em geral.
d) Não é permitido propagandas em revistas, jornais ou folhetos especializados, mesmo que dirigidas aos cirurgiõesdentistas.
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