
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
            
 
 
 

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! 
Vista Cansada 
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Otto Lara Resende 

 

 Acho que foi o Hemingway quem disse que olhava cada coisa à sua volta como se a visse pela última vez. 

Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira vez foi outro escrito quem disse. Essa idéia de olhar pela última 

vez tem algo de deprimente. Olha de despedida, de quem não crê que a vida continua, não admira que o 

Hemingway tenha acabado como acabou. Fugiu enquanto pôde do ____________ que o roía – e daquele tiro 

brutal. 

 Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de 

ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente ________ o olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira vez o 

que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mão não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não desperta 

_______________. O campo visual da nossa rotina é como um vazio. 

 Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu 

caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo mesmo 

hall do prédio do seu escritório. Lá estava sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes 

lhe passava um recado ou uma correspondência. Um dia o porteiro cometeu a descortesia de falecer. 

 Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não fazia a mínima idéia. Em 32 anos, nunca o viu. 

Para ser notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu lugar estive uma girafa, cumprindo o rito, pode 

ser também que ninguém desse por sua ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há sempre 

o que ver. Gente, coisas, bicho. E vemos? Não, não vemos. 

 Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz 

de ver pela primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu 

a própria mulher, isso existe às pampas. Nossos olhos são opacos, se gastam no dia-a-dia. É por aí que se instala 

no coração o monstro da indiferença. 

 

Jornal Folha de S. Paulo, 23 fev. 1992. 

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) dezespero – banalisa – curiozidadi. 
b) dizespero – banaliza – curiozidade. 
c) desespero – banaliza – curiosidade. 
d) dizespero – banalisa – curiosidadi. 
 
02 - Analise as afirmações quanto à acentuação gráfica e assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas “prédio”, “escritório” e “ausência” são acentuadas porque são  terminadas em ditongo. 
b) As palavras “roía”, “idéia” e “aí “obedecem à mesma regra de acentuação. 
c) As palavras “última”, “hábito” e “espetáculo” são acentuadas porque são proparoxítonas. 
d) Os monossílabos tônicos “lá”, e “só” são acentuados porque terminam em a, e o. 
 
03 - Analise as afirmações: 
I – Notado tem como sinônimo – reparado, conhecido. 
II – Cumprimento e Comprimento são palavras parônimas. 
III – Em “Tem olhos atentos e límpidos” e “Nossos olhos são opacos...” (5º parágrafo) os termos sublinhados são 
antônimos. 
Assinale a alternativa em que as afirmações estejam corretas: 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) I, II e III. 
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04 - Em “– Mas há sempre o que ver...”  (4º parágrafo) O termo sublinhado é um fator de coesão que determina 
uma relação de sentido de: 
a) oposição. 
b) explicação. 
c) adição. 
d) causa. 
 
05 - Analise as afirmativas quanto ao gênero dos substantivos e assinale a incorreta: 
a) Os substantivos “criança” e “gente” são sobrecomuns – um só gênero para masculino e feminino. 
b) O substantivo “poeta” é comum de dois gêneros – o poeta = a poeta. 
c) “Girafa” é um substantivo epiceno. Girafa macho – girafa fêmea. 
d) Os substantivos “pai” e “marido” formam o feminino com radical diferente do masculino – mãe / esposa. 
 
06 - Atente para as afirmações: 
I – O autor do texto compartilha com a opinião de Hemingway sobre a maneira de olhar as coisas. 
II – Para o autor o poeta tem um modo todo peculiar de ver o mundo. Consegue captar muita coisa da vida 
rotineira que passa despercebida para a grande maioria das pessoas. 
III – Segundo o autor é difícil ver as coisas que estão ao nosso redor como se fosse pela primeira vez porque no 
campo visual nossa rotina não existe. 
Assinale a alternativa em que as afirmações relacionadas ao texto estão corretas: 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) I, II e III. 
 
07 - Um fio foi esticado do topo de um prédio até a base de outro, conforme indica a figura abaixo. O valor mais 
próximo da medida do comprimento do fio é de: 

 
a) 34,5 cm 
b) 35,05 cm 
c) 36,05 cm 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
08 - Um senhor tem um terreno retangular cujo perímetro é de 104 m. Se diminuirmos do comprimento o triplo 
da largura sobraram 4 m. Quais são as dimensões do terreno que ele tem? 
a) 12 m e 40 m 
b) 18 m e 34 m 
c) 16 m e 36 m 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
09 - Determine dois números inteiros negativos que sejam consecutivos e cuja soma dos quadrados seja 365. 
a) -13 e -14 
b) -15 e 16 
c) -17 e -18 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
10 - No triângulo abaixo estão indicadas as medidas de um ângulo e de um cateto. Utilizando a relação tangente, 
calcule o valor de x. 

 
a) 1,5 
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b) 3 
c) 4,5 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
11 - O atual Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná é: 
a) Hermas Brandão 
b) Nelson Justus 
c) Nelson Garcia 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - São símbolos do Município de Arapongas: 
a) Bandeira do Município, Brasão do Município e Hino Municipal 
b) Bandeira do Município, Hino Estadual e Brasão do Município 
c) Brasão do Município, Bandeira do Município e Escudo do Município 
d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
13 - O descobrimento do Brasil foi fruto da investida de povos vindo de qual País? 
a) Espanha 
b) Alemanha 
c) Itália 
d) Nenhuma das alternativas anteriores  
 
14 - As cores da Bandeira do Município de Arapongas são: 
a) azul, amarela e com pombinhas brancas 
b) verde, amarela e com pombinhas brancas 
c) marrom, amarela e com pombinhas brancas 
d) nenhuma das alternativas anteriores 
 
15 - Entre as finalidades da Odontologia estão a prevenção e o controle da doença cárie. Todavia, quando da 
formação de lesões cavitadas, se faz necessário restaurar o elemento afetado a fim de evitar a sua progressão. 
Novas abordagens restauradoras têm surgido e, com elas, visões diferentes sobre a intervenção do processo 
carioso, as quais se baseiam em uma invasão mínima da estrutura dentária e na interrupção do processo de cárie 
no seu início. Entre esses tipos de restaurações, está o tratamento restaurador atraumático, ou TRA. Sobre o 
TRA é correto afirmar: 
I - O TRA se aplica à realidade das populações mais carentes, na qual não se tem fácil acesso aos serviços de 
saúde bucal e não existem equipamentos adequados para o tratamento restaurador. 
II - O uso do TRA está bem difundido e é um dos pilares de tratamento da saúde pública. 
III - Para realizar a técnica, é necessário anestesia local e isolamento relativo. 
IV - O TRA segue o conceito atual de intervenção mínima, no sentido de preservar a estrutura dentária, pois 
permite uma terapia pouco invasiva, centrada na redução do número de bactérias e no aporte de nutrientes pelo 
selamento da cavidade. 
Assinale a alternativa correta: 
a) Somente I e IV estão corretas. 
b) Somente IV está correta. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) I, II e III estão corretas. 
 
16 - 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 médico dentista no 
momento do procedimento, para permitir a viabilização do sucesso do tratamento reabilitador, a isso dá-se o 
nome de exodontia atraumática. Sobre a exodontia atraumática é correto afirmar: 
a) Deve-se fazer a máxima preservação da gengiva inserida. 
b) Deve-se remover cuidadosamente as papilas gengivais adjacentes aos espaços protéticos. 
c) Deve-se remover 3 mm da crista do rebordo alveolar. 
d) Todas estão corretas. 
 
17 - A halitose constitui um problema de saúde pública em razão do grande número de pessoas atingidas e da 
dificuldade de diagnóstico devida a causas multifatoriais. Em relação a halitose é incorreto afirmar: 
a) O monitor de sulfetos é o único  instrumento de diagnóstico do mau hálito. 
b) Os odores desagradáveis emanados da cavidade oral resultam da produção de compostos sulfurados voláteis (CSV) e 
compostos orgânicos voláteis de origem putrefativa por ação das bactérias gram - negativas anaeróbias da microbiota 
bucal sobre aminoácidos que contêm enxofre. 
c) O ato de comer ou escovar os dentes pela manhã remove a halitose matinal. 
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d) A halitose persistente pode indicar desordens orais, tais como doença periodontal, inflamação gengival, saburra 
lingual, ou desordens sistêmicas, tais como úlceras gastrintestinais, hemorragia interna, hérnia de hiato, diabetes 
mellittus, cirrose hepática, leucemia, uremia. 
 
18 - A apicetomia é um procedimento cirúrgico considerado, em muitos casos, como último recurso para a 
manutenção de um elemento dentário. Sobre a cirurgia paraendodôntica é incorreto afirmar: 
a) Está indicada quando a terapêutica endodôntica esgotou as suas possibilidades. 
b) A inacessibilidade ao terço apical do canal radicular também é uma indicação de cirurgia paraendodontica. 
c) Dentes com problemas periodontais severos e com suporte ósseo inadequado também podem receber cirurgia 
paraendodôntica. 
d) Uma contra-indicação desse tipo de cirurgia é quando algum aspecto anatômico impossibilita o acesso cirúrgico à 
lesão. 
 
19 - Para a realização de uma restauração no elemento 16, o cd anestesiou o nervo alveolar superior posterior, 
mas mesmo assim, o paciente relatava sensibilidade. Qual nervo deve também ser anestesiado para que ele possa 
continuar o preparo cavitário? 
a) Nervo palatino maior. 
b) Ramos do alveolar superior anterior. 
c) Ramos do alveolar superior médio. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
20 - Até qual dente consegue-se anestesiar quando se bloqueia o nervo infraorbital: 
a) Raiz mesio vestibular do primeiro molar superior. 
b) Canino superior. 
c) Primeiro pré-molar superior. 
d) Segundo pré-molar superior. 
 
21 - Até que região consegue-se anestesiar quando se anestesia o nervo nasopalatino: 
a) Até a Palatina de todo incisivo lateral superior. 
b) Até Palatina de todo o incisivo central superior. 
c) Até a palatina do canino superior. 
d) Até a palatina do primeiro pré-molar superior. 
 
22 - Fazem parte da divisão posterior do nervo mandibular, exceto: 
a) Nervo bucal. 
b) Nervo auriculotemporal. 
c) Nervo alveolar inferior. 
d) Nervo lingual. 
 
23 - Sobre os pressupostos da política nacional do Programa Brasil Sorridente é incorreto afirmar: 
a) Descentralizar a atuação na Vigilância à Saúde, incorporando práticas contínuas de avaliação e acompanhamento dos 
danos, riscos e determinantes do processo saúdedoença, atuação intersetorial e ações sobre o território. 
b) Acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio de indicadores adequados, o que implica a existência de 
registros fáceis, confiáveis e contínuos. 
c) Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede de serviços e como parte indissociável dessa. 
d) Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e resolutividade, 
independentemente da estratégia adotada pelo município para sua organização. 
 
24 - São princípios norteadores da política nacional Brasil Sorridente, exceto: 
a) Gestão participativa. 
b) Ética. 
c) Acesso. 
d) Intersetorialidade. 
 
25 - Entre as doenças que acometem o aparelho estomatognático, merecem destaque as periodontopatias, que 
possuem um caráter endógeno e estão associadas à formação de um biofilme microbiano complexo, no qual 
espécies bacterianas desempenham um papel específico na patogênese dessas condições, quer através de danos 
diretos aos tecidos do hospedeiro, quer através de fenômenos inflamatórios e imunologicamente mediados, sobre 
as periodontopatias podemos afirmar: 
a) A patogênese das periodontopatias está ligada a diferentes espécies microbianas, em particular os bastonetes Gram 
positivos. 
b) O microorganismo A. actinomycetemcomitans está freqüentemente associado com as modalidades menos agressivas 
de doenças periodontais. 
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c) Em função de uma relação íntima entre a microbiota do sulco gengival e o desenvolvimento dessas doenças, o 
biofilme subgengival é escolhido como fonte de espécimes clínicos para determinação do risco de progressão das 
periodontopatias. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
26 - A preservação da estrutura dental sádia, a longevidade e a qualidade dos procedimentos, são busca 
importantes dentro da Odontologia Restauradora. No entanto, a cavidade bucal representa um desafio para as 
técnicas adesivas, pois a umidade e a complexidade dos substratos dentais estão intimamente relacionadas à 
estabilidade da união restauração-dente. Sobre a odontologia adesiva, é incorreto afirmar: 
a) Após o condicionamento ácido, a prática adesiva em esmalte proporciona união à resina restauradora através do 
mecanismo de união química entre a resina e o esmalte dental. 
b) O sucesso clínico da união da resina ao esmalte se dá graças a composição inorgânica do esmalte e aos 
prolongamento da resina adesiva denominados tags. 
c) Os sistemas adesivos convencionais de frasco único combinam o primer e o agente hidrofóbico, sendo aplicados após 
condicionamento com ácido fosfórico. 
d) Os sistemas adesivos autocondicionantes consistem na mistura de um condicionador, primer e agente hidrofóbico em 
único ou dois frascos, descartando-se a necessidade de passos separados de condicionamento ácido prévio dos 
substratos e controle da umidade pós-enxágüe com água. 
 
27 - Sobre os sistemas adesivos, é correto afirmar: 
a) Alguns sistemas adesivos apresentam em sua composição a adição de partículas orgânicas de tamanho nanométrico 
com a finalidade de melhorar suas propriedades mecânicas. 
b) A sílica é a partícula mais usada para a finalidade de melhorar as propriedades mecânicas dos sistemas adesivos. 
c) As partículas de carga foram introduzidas para aumentar as tensões provenientes da contração de polimerização da 
resina composta, amenizando assim a formação de fendas e defeitos na camada híbrida. 
d) Quanto menor a quantidade de carga inorgânica no sistema adesivo, menor será sua contração de polimerização. 
 
28 - Desde seu desenvolvimento em 1972 por Wilson, Kent21, o cimento ionômero de vidro (CIV) tem 
demonstrado ser um material restaurador promissor, pois, além de liberar flúor, possui a capacidade de aderir 
quimicamente ao tecido dental, e seu coeficiente de expansão térmica é semelhante ao da estrutura dentária. 
Sobre os CIV’s é correto afirmar: 
a) A inclusão de componentes resinosos nos cimentos ionoméricos proporciona uma diminuição da adesão destes 
materiais à estrutura dental, diminuindo desta forma a microinfiltração marginal. 
b) Os agentes adesivos são indiferentes no que diz respeito a aderência dos cimentos de ionômero de vidro híbridos à 
estrutura dental. 
c) O cimento de ionômero de vidro modificado por resina permanece inferior às resinas compostas nas características de 
importância primária para um material restaurador definitivo. 
d) Os cimentos de ionômero de vidro convencionais caracterizam-se por apresentarem menor solubilidade na sua com-
posição. 
 
29 - O aumento do conhecimento das doenças infecciosas e sua transmis são em odontologia provocou impacto 
crescente sobre as atitudes relativas ao controle de infecção nos consultórios e laboratórios de prótese. Sobre o 
controle de infecção nas moldagens realizadas no consultório é incorreto afirmar: 
a) O hipoclorito de sódio é um desinfetante eficaz na redução de microrganis mos sobre moldes de hidrocolóide 
irreversível. 
b) Os modelos de gesso devem ser friccionados com o auxílio de solução de hipoclorito de sódio a 1% durante 10 
minutos. 
c) A recomendação da ADA para moldes de alginato, quando se usa desinfecção por imersão em solução de hipoclorito 
de sódio, é de 10 minutos de imersão numa solução de concentração de 0,525%. 
d) É recomenda a fricção ou imersão de moldes de alginato em glutaralde do a 2% ou solução de hipoclorito de sódio a 
1% por 1 minuto. 
 
30 - Segundo os princípios biológicos e mecânicos dos preparos protéticos, devem-se preservar ao máximo as 
estruturas dentais hígidas e o periodonto, conciliando com a obtenção de retenção e estabilidade da prótese, para 
a melhor integridade marginal. Sobre os procedimentos necessários para a confecção de próteses fixas é correto 
afirmar: 
a) Quanto maior a convergência das paredes axiais, melhor o assentamento das coroas. 
b) A presença de alívio interno nas coroas é justificada, pois cria espaço para melhor escoamento do agente cimentante 
e diminui as discrepâncias de assentamento. 
c) Os términos cervicais em chanfro permitem melhor fechamento das margens e facilita o escape do excesso de 
cimento nas fases finais da cimentação. 
d) Todas alternativas estão corretas. 
 







