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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 
  

 
Boa Prova! 

 
 






 2 

O Êxodo 
José Américo de Almeida 

 
 Num repentino desenfado, Dagoberto estirou o olhar, por cima das mangueiras meãs enfileiradas ladeira 
abaixo, para a estrada revolta. 
 Parecia a poeira levantada, a sujeira do chão num pé-de-vento. 
 Era o êxodo da seca de 1898. 
 Uma ____________ de cemitérios antigos – esqueletos redivivos, com o aspecto ____________ e o fedor 
das covas podres. 
 Os fantasmas estropiados como que iam dançando, de tão trôpegos e trêmulos, num passo arrastado de 
quem leva as pernas em vez de ser levados por elas. Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer 
voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam. 
 _______________ de seu paraíso por espadas de fogo, iam, ao acaso, em descaminhos, no arrastão dos 
mais fados. 
 Fugiam do sol e o sol guiava-os nesse forçado nomadismo. 
 Adelgaçados na magreira cômica, cresciam, como se o vento os levantasse. 
 Vinham escoteiros. Menos os hidrópicos – doentes da alimentação tóxica – com os fardos das barrigas 
alarmantes. 
 Não tinham sexo, nem idade, nem condição nenhuma. 
 Eram retirantes. Nada mais. 
 Meninotas, com as pregas da súbita velhice, careteavam torcendo as carinhas decrépitas de ex-voto. Os 
vaqueiros, másculos, como titãs alquebrados, em petição de miséria. Pequenos fazendeiros, no arremesso 
igualitário, baralhavam-se nesse anônimo aniquilamento. 
 Mais mortos que vivos. Vivos, vivíssimos só no olhar. 
 Pupilas do sol da seca. Uns olhos espasmódicos de pânico, como se estivessem assombrados de si 
próprios. Agônica concentração de vitalidade faiscante. 
 Fariscavam o cheiro enjoativo do melado que lhes exacerbava os estômagos jejunos. E, em vez de 
comerem, eram comidos pela própria fome numa autofagia erosiva. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) ressureição – terroso – espulssos. 
b) ressurreição – terroso – expulsos. 
c) ressureissão – terrozo – espulsos. 
d) ressureisão – terrozo – expulços. 
 
02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica: 
a) As paroxítonas miséria, igualitário e própria são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras trêmulos e espasmódicos são acentuadas porque são proparoxítonas. 
c) Os monossílabos trás, pé e só são acentuados porque são tônicos e terminados em a(s), e, e o. 
d) As palavras paraíso e vivíssimos são acentuadas por obedecerem à mesma regra de acentuação. 
 
03 - Fugiam se escreve com “g”. Também se escreve com g as palavras da alternativa: 
a) lambu___em  //  can___ica. 
b) can___erê  //  ___ibóia. 
c) penu___em  // ar___ila. 
d) pa___elança  //  restrin___ir. 
 
04 - “Como” em “como se o vento os levantasse”. (7º parágrafo) estabelece uma relação de: 
a) comparação. 
b) causa. 
c) oposição. 
d) conformidade. 
 
05 - De acordo com o texto, a trágica ironia da seca é: 
a) O apagamento do sexo e da idade dos retirantes. 
b) O sol que os expulsou da terra, serve-lhe de orientação na retirada. 
c) O passo arrastado daqueles fantasmas estropiados. 
d) As mangueiras meãs que ladeavam o triste caminho dos retirantes. 
 
06 - Entre a emancipação política de Andirá e a posse do seu primeiro prefeito, se passaram aproximadamente 
quantas semanas: 
a) 1 (uma) semana. 
b) 2 (duas) semanas. 
c) 3 (três) semanas. 
d) 4 (quatro) semanas. 
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07 - Qual das alternativas abaixo apresenta o nome de dois “homens públicos” que já ocuparam a Cadeira de 
Prefeito em Andirá por 3 (três) vezes? 
a) Alarico Abid e Mauro Cardoso de Oliveira. 
b) Carlos Kanegusuku e Erasmo Canhoto. 
c) Moacyr Corrêa e Roberto Simoni. 
d) Todas as alternativas respondem corretamente ao enunciado da questão. 
 
08 - Todos os Presidentes da República abaixo renunciaram ao cargo, EXCETO:  
a) FERNANDO Affonso COLLOR de Mello. 
b) GETÚLIO Dorneles VARGAS. 
c) JÂNIO da Silva QUADROS. 
d) Manuel DEODORO DA FONSECA. 
 
09 - Quem liderou o movimento popular de fundo sócio-religioso conhecido como Guerra de Canudos, que 
eclodiu no interior da Bahia em 1.896? 
a) Antônio Conselheiro. 
b) Carlos Lamarca. 
c) Luís Carlos Prestes. 
d) Zumbi dos Palmares. 
 
10 - A umidade, e em particular, a saliva podem realmente afetar a qualidade da adesão entre o substrato e o 
material restaurador, levando à microinfiltração e tendo como resultado a perda da restauração,  manchamento, 
cáries recorrentes entre outros. Sobre a contaminação com saliva e a adesividade, é correto afirmar: 
a) A presença de proteínas salivares pode prevenir a penetração dos monômeros nos poros de esmalte ou na rede de 
colágeno da dentina antes do condicionamento ácido, diminuindo a força de adesão. 
b) Os sistemas adesivos que combinam as funções de “primer” e adesivo em um mesmo frasco possuem monômeros de 
alta viscosidade diluídos em solventes com alto poder de volatilidade como etanol e acetona. 
c) As empresas odontológicas têm produzido adesivos de frasco único para ambos os substratos (esmalte e dentina), 
sendo que estes materiais têm apresentado adesão às superfícies levemente úmidas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
11 - Sobre a hiperplasia fibrosa inflamatória é incorreto afirmar: 
a) É uma lesão comumente associada ao uso de próteses mal adaptadas. 
b) Clinicamente, é uma lesão endofídica, bem definida, de consistência variada entre firme e flácida à palpação. 
c) Algumas lesões podem ser eritematosas e ulceradas, semelhantes a um granuloma piogenico. 
d) O tratamento é indicado de acordo com a severidade da lesão, onde muitas vezes a cirurgia é o mais indicado. 
 
12 - Sobre a GUNA é correto afirmar: 
a) Bacillus fusiformis e Borrelia vicenti são considerados os agentes etiológicos clássicos dessa patologia. 
b) O trauma local pode ser um fator agravante para esta patologia, como por exemplo o local de uma extração dentária. 
c) Tem uma localização particularmente eletiva pelas papilas interdentais. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
13 - A angina de Ludwig é uma celulite frequentemente originada de infecção dentária, embora incomum, é 
ainda uma ameaça pelo seu risco iminente de obstrução das vias aéreas. Sobre a Angina de Ludwig é correto 
afirmar: 
a) Embora a infecção odontogênica colabore com mais de 70% dos casos, outros focos infecciosos têm sido relatados 
como etiologia da angina de Ludwig, são eles: infecção de amígdalas palatinas, sialoadenites, epiglotite,e cisto 
tireoglosso infectado. 
b) A angina de Ludwig é frequentemente originada de uma infecção odontogênica originada classicamente localizada 
entre os segundos e os terceiros molares superiores. 
c) Nunca se encontra trismo associado a essa patologia. 
d) O alvo inicial da terapia antibiótica é focado em cocos gram negativos, com a penicilina como droga de escolha. 
 
14 - Sobre o ART é incorreto afirmar: 
a) O ART consiste em 2 componentes: o selamento de pontos de cárie com selante e a combinação da restauração de 
cavidades em dentina. 
b) NO ART também se usa o motor de baixa rotação elétrico. 
c) O ionômero de vidro é o material mais usado para esse tipo de procedimento. 
d) O capeamento pulpar indireto também faz parte do ART. 
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15 - Atualmente, a cárie dental é descrita como um processo dinâmico de demineralização e remineralização, 
produto do metabolismo bacteriano sobre a superfície dentária, que, com o tempo, pode ou não produzir uma 
cavidade. Sobre a dinâmica de formação de cárie e o uso do flúor, é incorreto afirmar: 
a) Os ácidos orgânicos, produtos do metabolismo dos carboidratos se difundem através do esmalte de forma não 
ionizada, formando um gradiente de concentração, o qual se forma inicialmente entre os prismas de esmalte e logo entre 
os cristais através dos poros do esmalte. 
b) O papel de constituintes menores dos minerais do esmalte (carbonato, magnésio, etc) são cruciais na cinética de 
dissolução do esmalte. 
c) O maior mecanismo de ação dos fluoretos é conseguido em seu efeito pré-eruptico, devido a isso o uso do fluor é 
mais efetivo em crianças. 
d) O flúor ajuda os minerais do esmalte a ficarem menos solúveis aos ácidos. 
 
16 - O mecanismo de união à dentina de grande parte dos sistemas adesivos existentes no mercado odontológico 
atual se baseia na hibridização, resultando em uma zona de dentina infiltrada por monômeros chamada 
“camada híbrida”. Sobre os sistemas adesivos atuais é correto afirmar: 
a) Uma vez formada a camada híbrida, ela nunca mais sofrerá queda na força de adesão. 
b) Os sistemas adesivos auto-condicionantes promovem condicionamento e infiltração simultâneos dos monômeros 
resinosos na estrutura dentinaria, fazendo com que haja uma interação entre sistema adesivo, smear layer e dentina. 
c) O caráter hidrofóbico do sistema adesivo é a principal causa da redução da resistência adesiva ao longo do tempo. 
d) Todas estão corretas. 
 
17 - A estomatite aftosa recidivante são ulcerações bucais recidivantes  comumente chamada de aftas. Sobre esse 
tipo de lesão é correto afirmar: 
a) Se caracteriza pela aparição de uma única úlcera isolada, com perda de continuidade do epitélio, variando em forma e 
tamanho. 
b) Sua etiologia ainda é desconhecida, mas pode estar associada a fatores genéticos, como enfermidades imunológicas, 
disfunção localizada de células T, etc. 
c) A estomatite aftosa recorrente de Sutton se manifestam como máculas que se ulceram, dolorosa, recorrentes, 
redondas ou ovais, claramente definidas, pequenas, com centros superficiais necróticos e halos eritematosos. 
d) Todas estão corretas. 
 
18 - Sobre a composição das resinas compostas é incorreto afirmar: 
a) Matriz orgânica: material de resina plástica que forma uma fase continua. 
b) Fase inorgânica: partículas de reforço que formam uma fase dispersa. 
c) Silano: iniciador da fototivação. 
d) Pigmentos: permitem obter cor semelhante aos dentes. 
 
19 - A infecção por herpes simples encontra-se entre as infecções virais mais comuns. Sobre o herpes vírus 
humano é correto afirmar: 
a) O vírus herpes simples tipo 1 afeta somente a cavidade bucal. 
b) A infecção do herpes vírus tipo 1 ocorre via contato direto com lesões ou com secreções que contenham o vírus, de 
indivíduos infectados ou também através de excreções de indivíduos que tenham o vírus, porém, assintomáticos. 
c) Em todos os casos, o primeiro contato do vírus com a criança causa a gengivo-estomatite herpética primária. 
d) O herpes vírus tipo 2 se origina principalmente infecção genital, e é o principal causador da gengivo estomatite 
herpética primária. 
 
20 - Sobre a gengivo-estomatite herpética primária é incorreto afirmar: 
a) Esta patologia está incluída na classificação das enfermidades periodontais dentro do grupo das lesões que são 
induzidas por placa bacteriana. 
b) Esta patologia também pode ocorrer em adolescentes e adultos. 
c) Suas lesões são friáveis que se ulceram com facilidade e podem sangrar. 
d) Seu curso tem duração de aproximadamente 7 a 10 dias. 
 
21 - O granuloma periférico de células gigantes é considerado a entidade de células gigantes mais freqüente dos 
maxilares. Sobre esta lesão podemos afirmar: 
I - Se apresenta como uma lesão elevada de cor roxa ou púrpura, que se origina exclusivamente a partir do 
ligamento periodontal. 
II - Sua etiologia não está totalmente esclarecida, mas fatores traumáticos ou irritantes crônicos parecem 
contribuir para seu desenvolvimento. 
III - Este tipo de lesão também pode se localizar em regiões não suportadas por tecido ósseo alveolar. 
IV - Sua aparência clinica pode ser séssil ou pediculada de consistência firme. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente III e IV estão corretas.      c) I, II e III estão corretas. 
b) I, II e IV estão corretas.       d) Somente II e III estão corretas. 
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22 - É muito comum, principalmente em saúde pública, quando atendemos crianças com nível avançado de cárie, 
as mães dizerem “não sei dr, eu mando ele escovar os dentes, é que ele tomou muito antibiótico quando era mais 
novo e deixou os dentes dele fracos”. Sobre o real efeito de medicamentos sobre a dentição é correto afirmar: 
a) No caso de pacientes infantis, a maioria dos medicamentos orais em forma de xarope que se utiliza são elaborados 
com grande quantidade de açúcar fermentável, que podem induzir a uma mudança na atividade de cárie. 
b) O pH endógeno do medicamento também pode estar relacionado com o alto índice de cáries 
c) O baixo índice de higiene bucal também colabora para o aumento das cáries concomitantemente ao uso de 
medicamentos que contenham açúcar. 
d) Todas estão corretas. 
 
23 - Nos casos de fibrose da mucosa gengival,  dente permanente pode perder a força eruptiva, devido a uma 
barreira de tecido mucoso sobre sua superfície oclusal ou incisal. Numa situação dessas, o cirurgião-dentista 
pode realizar uma ulectomia, para liberar o caminho para o dente poder erupcionar. Sobre ulectomia, é correto 
afirmar: 
a) A ulectomia consiste na realização de apenas uma incisão feita com lamina de bisturi número 15C na superfície 
incisal ou oclusal do dente não erupcionado. 
b) A ulectomia consiste na realização de uma incisão com lamina de bisturi número 15 em forma de elipse e após a 
remoção do tecido gengival que recobre o dente. 
c) Esta técnica é relativamente simples e de baixo custo, dispensando completamente o uso de radiografias periapicais. 
d) Todas estão corretas. 
 
24 - Existem alguns processos periodontais inflamatórios do tipo agudo que se caracteriza por dor, que são os 
abcessos periodontais. Sobre este tipo de patologia é correto afirmar: 
a) Geralmente, os abcessos periodontais não estão associados à enfermidades periodontais crônicas preexistentes. 
b) A extensão da infecção de uma bolsa periodontal profunda para os tecidos periodontais vizinhos e a localização do 
processo inflamatório supurativo ao longo do aspecto lateral da raiz são fatores que podem estar associados com a 
formação do abcesso periodontal agudo. 
c) Os abcessos periodontais estão estritamente relacionados com doenças periodontais pré-existentes. 
d) O abcesso gengival é caracterizado por uma infecção purulenta localizada com destruição do ligamento periodontal e 
osso alveolar. 
 
25 - Sobre os anti-inflamatórios não esteroidais é correto afirmar: 
a) Possuem ação analgésica moderada. 
b) São capazes de promover queda de temperatura em indivíduos febris. 
c) São capazes de inibir processos inflamatórios de diversas naturezas inespecíficas. 
d) Todas estão corretas. 
 
26 - São ramos do nervo pterigopalatino, exceto: 
a) Nervo palatino maior.    c) Nervo nasopalatino.   
b) Nervo palatino menor.    d) Nervo infra-orbitário. 
 
27 - São ações inclusas no campo de atuação do SUS, exceto: 
a) Saneamento básico.    c) Saúde do trabalhador. 
b) Vigilância sanitária.    d) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
 
28 - Sobre o sistema único de saúde, SUS, é correto afirmar: 
a) A direção do SUS é única e exercida pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria de Saúde 
do Município. 
b) A política de recursos humanos prevê a elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal. 
c) A gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços públicos e privados contratados. 
d) Todas estão corretas. 
 
29 - Sobre o processo de trabalho em saúde bucal na política nacional Brasil Sorridente é incorreto afirmar: 
a) Deve haver interdisciplinariedade e multiprofissionalismo, ou seja, a equipe deve interagir com profissionais de 
outras áreas, de forma a ampliar seu conhecimento, permitindo abordar o individuo como um todo. 
b) A equipe deve estar preparada para a integralidade da ação, ou seja, as ações de promoção de saúde são mais efetivas 
se a escola, o local de trabalho, o comércio, a mídia, a indústria, o governo, as organizações não-governamentais e 
outras instituições estiverem envolvidas. 
c) Deve haver condições de trabalho para que a equipe possa desenvolver um atendimento adequado, como suprimento 
de materiais de consumo. 
d) Maximizar a hora-clínica do CD para otimizar a assistência – 75% a 85% das horas contratadas devem ser dedicadas 
à assistência. De 15% a 25% para outra atividades (planejamento, capacitação, atividades coletivas). 
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30 - Sobre as ações de promoção e proteção da saúde bucal da política nacional Brasil Sorridente é correto 
afirmar: 
a) Deve haver incentivo de fluoretação das águas de consumo. 
b) Deve haver Ações de promoção da saúde incluem também trabalhar com abordagens sobre os fatores de risco ou de 
proteção simultâneos tanto para doenças da cavidade bucal quanto para outros agravos (diabete, hipertensão, obesidade, 
trauma e câncer). 
c) A equipe de saúde deve fazer um esforço simultâneo para aumentar a autonomia e estimular práticas de autocuidado 
por pacientes, famílias e comunidades. 
d) Todas estão corretas. 
 
 







