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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! 
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Capitu 
 
 Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta 
_________ olhar para trás; ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma cousa. 
Caminhei para ela;naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio a mim, e perguntou-me inquieta: 
 – Que é que você tem? 
 – Eu? Nada. 
 – Nada, não; você tem alguma cousa. 
 Quis _________ que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez 
ia sair, com certeza, pela borá fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, forte e 
cheia, apertada em um vestido de ________, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as 
pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz 
reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes,eram curadas 
com amor; não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-
as sem mácula.Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. 
 – Que é que você tem? Repetiu. 
 – Não é nada, balbuciei finalmente. 
 E emendei logo: 
 – É uma notícia. 
 – Notícia de que? 
 Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se 
consternasse, é que realmente gostava de mim; se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e 
rápido; senti que não poderia falar claramente, tinha agora a vista não seu como... 
 – Então? 
 – Você sabe... 
 Nisto olhei para ao muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando... Vi uns 
riscos abertos, e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto, e dei um passo. 
Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e 
apagou o escrito.Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. 

Assis, Joaquim Maria Machado de. “Capitu” In: Dom Casmurro. 8ª ed. São Paulo, Ática, 1978. P. 25-26. 
  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) fez-a – insistir – xita. 
b) fê-la – insistir – chita. 
c) fez-a – ensistir – chita. 
d) fê-la – incistir – xita. 
 
02 - “Naturalmente levava o gesto mudado...” (1º parágrafo). O que levou o narrador a essa conclusão foi: 
a) O fato de Capitu ter-se encostado ao muro. 
b) O rumor da porta. 
c) A inquietação de Capitu. 
d) A inscrição que ele viu no muro. 
 
03 - Analise as afirmativas referente a acentuação gráfica: 
I - As paroxítonas ofícios, águas e notícia são acentuadas porque terminam em ditongo. 
II - As palavras mácula, cálculo e rápido são proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. 
III - Os monossílabos trás, pé e quê são acentuados por serem tônicos e terminados em a(s) e e. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
04 - Analise as afirmativas quanto ao significado das palavras e assinale a correta: 
a) A palavra gesto no 1º parágrafo significa fisionomia, semblante, feição. 
b) As palavras passo e paço são homônimas homófonas assim como acender – ascender. 
c) A palavra desbotado (5º parágrafo) tem como antônimo descorado. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
 
05 - Em “mas não achei língua...” (5º parágrafo) o nexo mas estabelece relação de: 
a) conseqüência. 
b) concessão. 
c) oposição. 
d) explicação. 
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06 - Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Andirá: 
I- O Município de Andirá é um grande potencial agrícola onde predomina o latifúndio em propriedades com 
área média de 40,00 ha por lote. 
II- Dentre outras, as principais culturas do município são: soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, banana e outros. 
III- Andirá já é um dos grandes centros de piscicultura do Brasil, com dezenas de produtores e mais e uma 
centena de tanques de criação de peixes. 
De acordo com seus conhecimentos assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Duas afirmativas estão corretas. 
c) Uma afirmativa está correta. 
d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
07 - O município de Andirá surgiu durante a vigência do “Estado Novo” imposto pelo Presidente Getúlio Vargas, 
nesta época a democracia foi deixada de lado por cerca de 15 anos. Que prefeito ficou no cargo entre 16 de 
Março de 1.946 a 03 de Dezembro de 1.947, sendo o último antes da volta das Eleições Diretas no Brasil? 
a) Erasmo Canhoto. 
b) Manoel Alves do Amaral. 
c) Moacyr Corrêa. 
d) Vergínio Rosário. 
 
08 - Em que ano ocorreu o “Cerco da Lapa” durante a “Revolução Federalista”? 
a) 1.892. 
b) 1.893. 
c) 1.894. 
d) 1.895. 
 
09 - No calendário histórico brasileiro, uma data chama a atenção, é o dia 21 de Abril. Qual destes fatos NÃO 
ocorreu nesta data? 
a) Em 1.500 – Chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao solo brasileiro. 
b) Em 1.792 – Enforcamento de Tiradentes no Rio de Janeiro. 
c) Em 1.960 – Inauguração da Cidade de Brasília por Juscelino Kubitscheck. 
d) Em 1.985 – Falecimento do Presidente Tancredo de Almeida Neves. 
 
10 - A mudança da cor gengival é um importante indicador visual de atividade da doença periodontal. Sobre as 
alterações da coloração gengival na doença periodontal é correto afirmar: 
a) A gengiva saudável geralmente é esbranquiçada, com pequenos pontos de pigmentação melânica. 
b) A cor magenta é significativa de doença periodontal ativa, como GUNA. 
c) A alteração de cor mais comum associada com a doença gengival é um vermelho intenso. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
11 - Sobre as doenças periodontais agressivas gerais e localizadas é incorreto afirmar: 
a) Geralmente, os pacientes com periodontite agressiva generalizada apresentam perda óssea vertical bilateral simétrica 
com perda de inserção maior que 4 mm nos primeiros molares permanentes e incisivos permanentes. 
b) Na periodontite agressiva localizada a flora bacteriana parece ser dominada por Actinobacillus 
actinomycetemcomitans em combinação com Bacteroides intermedius entre outros microorganismos. 
c) Na periodontite agressiva, a resposta do hospedeiro pode ser expressa como uma diminuição da resposta 
quimiotáxica dos neutrófilos em resposta à infecção bacteriana. 
d) A periodontite agressiva é uma doença onde apesar de haver uma taxa rápida e severa de destruição periodontal, o 
acumulo de placa encontrado pode ser pequeno e não consistente com tamanha destruição. 

 
12 - O uso de soluções irrigantes em conjunto com a instrumentação mecânica é importante para ajudar a 
debridar o canal e eliminar bactérias. Sobre as soluções irrigadoras é correto afirmar: 
a) Um dos objetivos da irrigação do canal é promover uma desinfecção em áreas do canal onde a limpeza mecânica não 
foi acessível. 
b) A solução de hipoclorito de sódio 0.5% exibe uma excelente atividade antimicrobiana e afeta minimamente a 
cicatrização periodontal. 
c) A extrusão inadvertida de hipoclorito de sódio em alta concentração através do forame apical pode causar um dano 
substancial a esse tecido e também dor. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
13 - A lesão central de células gigantes é uma lesão intraóssea benigna incomum, e consiste em um tecido fibroso 
celular, que contém múltiplos focos hemorrágicos, agregados de células gigantes multinucleadas e, por vezes, 
fragmentos de trabéculas ósseas. Sobre esta patologia é correto afirmar: 
a) Esta lesão acomete mais os homens, com predileção para faixa etária de 10-25 anos. 
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b) O comportamento clínico dessa lesão também pode ser agressivo, com dor, podendo causar perfuração cortical e 
reabsorção óssea, podendo levar à alterações assimétricas na face e deslocamentos dentários. 
c) O tratamento tradicional é radioterapia e acompanhamento. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
14 - O selamento marginal é um importante fator a ser levado em consideração quando se diz respeito à 
longevidade da restauração, principalmente quando se trata de materiais adesivos. Sobre os mecanismos de 
adesão dos materiais a estrutura dentária é incorreto afirmar: 
a) A presença de umidade na dentina após o condicionamento ácido é essencial, pois mantém as fibrilas expandidas, 
impedindo seu colapso, e possibilita a infiltração dos monômeros nos espaços interfibrilares, resultando na formação da 
camada híbrida. 
b) O excesso de água na dentina também pode afetar negativamente o processo adesivo, pois pode promover separação 
entre as fases hidrófobas e hidrófilas dos componentes monoméricos do sistema de união. 
c) Para remover o excesso de água na dentina deve-se usar diretamente o jato de ar comprimido em direção ao preparo 
cavitário. 
d) Sistemas de adesivo à base de água obtém melhores resultados em superfícies de dentina mais secas. 
 
15 - O freio lingual nos recém-nascidos se estende desde a base anterior da língua até a base do osso alveolar da 
mandíbula. Depois de algumas semanas, ocorre um alargamento gradual da língua e o freio passa a ocupar a 
porção central do ventre da língua, a qual será sua posição definitiva. As alterações funcionais do músculo 
genioglosso, assim como também um freio lingual curto são fatores que podem desencadear a anquiloglossia. 
Sobre a anquiloglossia é correto afirmar: 
a) A anquiloglossia nunca estará associada a qualquer tipo de síndrome. 
b) O critério mais comumente usado como diagnóstico é pela observação clinica do freio lingual, onde ele geralmente 
se encontra curto e grosso, fazendo com que a língua adote um formato de coração quando se pede que o paciente 
protrua a língua. 
c) Sempre que o freio lingual estiver curto, ele nunca terá elasticidade para cumprir sua função, sendo necessária a 
remoção cirúrgica do mesmo. 
d) Crianças com anquiloglossia não tem comprometimento do seu crescimento mandibular. 
 
16 - Sobre o tratamento da anquiloglossia é correto afirmar: 
a) A cirurgia está indicada em todos os casos de anquiloglossia. 
b) A melhor idade para se realizar a cirurgia de frenectomia é após os 15 anos. 
c) Antes dos quatro meses de idade, a frenectomia pode ser realizada sem anestesia. 
d) Todas estão corretas. 
 
17 - Os hemangiomas são proliferações benignas relativamente freqüentes dos canais vasculares que podem estar 
presentes ao nascer ou apresentar-se na primeira infância. Sobre os hemangiomas é incorreto afirmar: 
a) Alguns hemangiomas podem crescer de forma gradual, continuando a ser benigno. 
b) Se ocorrer em tecidos bucais, suas características clinicas podem ser multinodulares e de cor roxa, azul ou violácea. 
c) Uma maneira de se realizar um diagnóstico diferencial entre outras lesões vermelhas da cavidade bucal é a 
vitropressão. 
d) Quando se realiza a vitropressão, o diagnóstico para hemangioma se dá porque mesmo com a pressão do vidro, a 
lesão continua vermelha. 
 
18 - Um dos principais objetivos no manejo do paciente infantil com cárie é a utilização de técnicas não invasivas, 
que permitem o tratamento da patologia dentaria sem afetar o comportamento da criança. Sobre as técnicas de 
atendimento infantil não-invasivas podemos afirmar: 
a) o objetivo do método de remoção químico-mecânico da cárie dental é eliminar a porção mais superficial (infectada) 
da cárie mediante a utilização de um gel e instrumentos rotatórios de baixa rotação deixando a dentina desmineralizada 
afetada, a qual pode ser reparada. 
b) uma das desvantagens do uso do Cariosolv TM é que ele pode provocar necrose pulpar. 
c) o gel de papaína, desenvolvido em São Paulo, tem como base uma enzima proteolítica que interage com o colágeno 
parcialmente degradado do tecido cariado, rompendo a ligação das fibras de colágeno deste, deixando intacta a dentina 
sadia. 
d) todas estão corretas. 

 
19 - A técnica da pulpotomia consiste na extirpação da polpa coronal e na proteção do tecido remanescente com 
um material que favorece a cicatrização e a formação de uma barreira dentinária que permite conservar a 
vitalidade da polpa radicular. Sobre pulpotomia é incorreto afirmar: 
a) um dos materiais mais usados em pulpotomia de dente decíduo é o formocresol. 
b) a pasta iodoformada também é efetiva para pulpotomias em dentes decíduos. 
c) nunca é encontrado fistula em dentes que foram pulpotomizados e medicados com formocresol. 
d) pode ocorrer reabsorção radicular interna em dentes decíduos pulpotomizados, mas isso não representa um fator 
determinante de patologia pulpar. 
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20 - Sobre a estomatite protética podemos afirmar: 
I - é uma inflamação da mucosa de suporte que está em contato com a superfície interna da prótese 
II - é mais freqüente no rebordo mandibular 
III - a Candida albicans contribui com a etiologia e o desenvolvimento dessa patologia 
IV - o tratamento se dá através do uso de anti-inflamatórios não esteroidais 
V - o fluconazol é um medicamento que pode se usado nessa patologia 
Assinale a alternativa correta: 
a) apenas as afirmativas I, III e V estão corretas 
b) apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas 
c) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas 
d) todas as afirmativas estão corretas 
 
21 - A prescrição de antibióticos profiláticos em cirurgias bucais menores para prevenir processos infecciosos é 
um tópico controverso na odontologia. Sobre os regimes profiláticos prévios a cirurgias bucais menores é correto 
afirmar: 
a) A clorexidina é o antibiótico mais comumente empregado previamente a cirurgias bucais. 
b) A literatura apóia como principio que o antibiótico deve ser administrado no período pré-operatório por um tempo 
pequeno, e a dose deve ser efetiva para alcançar as concentrações plasmáticas e tissulares adequadas para prevenir a 
infecção. 
c) O emprego da amoxicilina pré-operatória aumenta a presença de edema pós-operatório. 
d) O emprego de amoxicilina pré-operatória diminui significantemente o nível de dor no pós-operatório. 

 
22 - Sobre o fibroma ameloblástico é incorreto afirmar: 
a) É um tumor odontogenico benigno misto, de ocorrência rara. 
b) Radiograficamente, o fibroma se apresenta com um único halo radiopaco. 
c) Ele pode estar associado a um dente incluso. 
d) Geralmente, as lesões apresentam diâmetro de 1 a 8 cm, sendo que as lesões maiores podem romper a cortical óssea. 

 
23 - Ao estarmos diante de um preparo cavitário profundo, nos deparamos com uma dentina vital com grandes 
aberturas tubulares temporariamente bloqueadas pela semar layer, mas se aplicarmos um sistema adesivo que 
inclua condicionamento ácido, a semar layer será eliminada, deixando sair para superfície uma maior quantidade 
de fluido tubular, que poderia comprometer o selamento da restauração, podendo ocasionar microinfiltração, 
levando a danos pulpares. Uma prática comum quando restauramos esse tipo de cavidade, é realizar um 
forramento com ionômero de vidro. Sobre o ionômero de vidro é correto afirmar: 
a) Os cimentos de ionômero de vidro de alta viscosidade possuem melhor resistência compressiva do que os cimentos 
de ionômero de vidro convencionais, porém, possuem menor resistência ao desgaste e solubilidade aumentada. 
b) As qualidades mecânicas dos ionômeros de vidro são adequadas para preencher cúspides socavadas, às vezes 
recebendo o nome de “dentina artificial”. 
c) As principais indicações para os cimentos de ionômero de vidro convencionais são para áreas restauradas submetidas 
a grandes esforços mastigatórios, como as restaurações de classe II. 
d) Todas estão corretas. 

 
24 - Sobre a periodontite agressiva é correto afirmar: 
a) Na periodontite agressiva, os microorganismos presentes na placa iniciam e conduzem o avanço da enfermidade 
destrutiva com perda de inserção e dos tecidos de suporte do dente, em pacientes jovens susceptíveis. 
b) A periodontite agressiva pode persistir em pacientes adultos. 
c) A principal característica desta doença periodontal é sua rápida progressão, com perda de inserção e destruição óssea, 
em pacientes sistemicamente saudáveis, onde também pode ser encontrada uma predisposição familiar para essa 
enfermidade. 
d) Todas estão corretas. 
 
25 - As cáries secundárias, também denominadas cáries recorrentes ou de recidiva constituem uma das razões 
mais freqüentes de falha das restaurações. Sobre esse tipo de cárie é incorreto afirmar: 
a) A cárie secundária é clinicamente e radiograficamente igual a cárie primária, o que a diferencia é que ela está 
adjacente a uma restauração. 
b) Este tipo de cárie trata-se de tecido cariado que não foi removido durante o preparo cavitário. 
c) A cárie secundária pode originar-se no esmalte e na dentina ao longo da interface dente-restaurção, constituindo uma 
lesão de parede. 
d) A lesão de parede pode originar-se como conseqüência da difusão de íons de hidrogênio através de microespaços na 
interface dente-material restaurador. 
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26 - Os materiais restauradores provisórios são usados em endodontia para selar a cavidade de acesso entre as 
sessões terapêuticas, e depois de terminado o tratamento até que se coloque a restauração definitiva. Um dos 
materiais mais usados como selador provisório é o IRM. Sobre este material é correto afirmar: 
a) O IRM evita o crescimento bacteriano na superfície dentária. 
b) Uma das desvantagens do IRM é que ele possui alta solubilidade. 
c) Após a inserção do IRM na cavidade, deve-se avisar o paciente que fique pelo menos 5 minutos sem mastigar nada 
naquela região. 
d) Todas estão corretas. 

 
27 - A saliva é formada por órgãos que em seu conjunto são conhecidos como glândulas salivares, que por sua 
vez se classificam como maiores  e menores. Sobre a saliva e sua formação é correto afirmar: 
a) Na saliva humana, a concentração fisiológica de mucina não permite a formação de um gel mucoso in vivo. 
b) A secreção mucosa de indivíduos resistentes à cárie tem uma viscosidade 3 vezes mais alta do que aqueles indivíduos 
susceptíveis à cárie. 
c) A saliva mais viscosa é produzida pela glândula parótida. 
d) A presença de saliva aumenta o coeficiente de fricção entre as superfícies dentárias. 

 
28 - Baseado na seguinte descrição: “ como característica especifica da coroa este dente possui a anatomia da face 
lingual mais desenvolvida, a ponta da cúspide é aguda, o contato mesial se dá nas junções dos terços incisal e médio 
e o distal se dá no terço médio”, podemos deduzir que trata-se do dente: 
a) Primeiro pré-molar inferior 
b) Canino inferior 
c) Canino superior 
d) Primeiro pré-molar superior 

 
29 - Estes dentes irrompem entre os 7 e 8 anos de idade, e sua raiz irá completar a formação por volta dos 10 
anos. Sua cavidade pulpar é bastante simples, com a câmara coronária apresentando 3 cornos pulpares. Este 
dente não é simétrico, pois seu contorno distal é ligeiramente mais arredondado e menor quando comparado ao 
mesial, que é mais achatado e longo. O seu pequeno e único cíngulo está situado distalmente ao longo eixo da 
raiz. Esta descrição trata-se do seguinte dente: 
a) Incisivo lateral inferior 
b) Incisivo central superior 
c) Canino inferior 
d) Incisivo central inferior 

 
30 - Sobre a lei 8080 do SUS é incorreto afirmar: 
a) Possui como principio a centralização político-administrativa, com direção única à esfera do governo federal. 
b) Nos seus princípios e diretrizes, ainda reza sobre a participação da comunidade no funcionamento do SUS. 
c) Um dos objetivos do SUS é a identificação e divulgação dos fatores e determinantes da saúde. 
d) A execução de ações de vigilância sanitária está incluída no campo de atuação do SUS. 
 







