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Prefeitura Municipal de Quitandinha 
Estado do Paraná 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 

 
 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 
 

 

 

 

  
Leia com atenção o texto “Carta de músico do Titanic 

é vendida por quase US$ 155 mil” e responda à 

questão proposta.  

 

                   “Uma carta escrita pelo líder da banda que 

tocava no Titanic e enviada a seus pais na Inglaterra 

cinco dias antes de o navio bater em um iceberg e 

afundar foi vendida por 154.974 dólares em um leilão 

on-line. Um grupo de investimento norte-americano 

comprou a carta escrita pelo britânico Wallace 

Hartley, na época com 33 anos, que liderava a banda 

formada por oito músicos que tocavam ragtime e 

outros estilos para acalmar os passageiros enquanto o 

navio deslizava pelas ondas do Atlântico norte. "Ela dá 

o microcosmo da tragédia toda", disse da carta o 

executivo Bobby Livingston, da RR Auction, com 

sede em New Hampshire, que conduziu a venda. 

"Havia a esperança de que ele visse seus pais de 

novo", acrescentou, em uma entrevista. Hartley enviou 

a carta no dia 11 de abril de 1912 durante a parada do 

navio em Queenstown, na Irlanda, de acordo com 

Livingston. O Titanic afundou nas primeiras horas do 

dia 15 de abril, na viagem de estreia a partir da 

Inglaterra, deixando 1.517 mortos. "Temos uma boa 

banda e os garotos parecem muito legais", escreveu 

Hartley na carta, prometendo visitar os pais no 

domingo seguinte à sua volta. "Este é um ótimo navio 

e uma porção de dinheiro deve ter sido colocada nele", 

acrescentava Hartley”.  
(Folha.com, 29/04/12 - adaptado) 

 

01. Com base no texto, pode-se afirmar que:  

(A) Hartley, em sua carta, previu o naufrágio do 

Titanic. 

(B) Havia 154.974 dólares depositados no Titanic, 

conforme escreveu Hartley em sua carta de 11 

de abril de 1912 ao afirmar “Este é um ótimo 

navio e uma porção de dinheiro deve ter sido 

colocada nele".  

(C) A RR Auction, na época do naufrágio, tinha 33 

anos de fundação.  

(D) Após escrever a carta, Wallace Hartley nunca 

mais veria seus pais.  

(E) O Titanic afundou nas primeiras horas do dia 

15 de abril, em águas inglesas, na altura de 

New Hampshire, deixando 1.517 mortos.  

 

 

02. Assinale a opção que apresenta palavra grafada 

INCORRETAMENTE: 

(A) traqueial;  

(B) herege; 

(C) cafajeste; 

(D) pretensão; 

(E) eczema.   
 

03. É palavra acentuada por se enquadrar na regra dos 

hiatos: 

(A) lápis; 

(B) cômodo; 

(C) paraíso; 

(D) útil; 

(E) mobiliário.  
 

04. O vocábulo “perfeccionismo” está corretamente 

separado em sílabas na opção:  

(A) per-fe-c-ci-o-nis-mo; 

(B) per-fec-ci-o-nis-mo; 

(C) perfec-cio-nis-mo; 

(D) per-fec-cio-nismo; 

(E) per-fe-ccio-nis-mo.  
 

05. Tem-se exemplo de substantivo coletivo na opção: 

(A) vespas; 

(B) mendigos; 

(C) chaves; 

(D) enxame; 

(E) mapas. 
 

06. Assinale a única opção que apresenta o pronome 

oblíquo átono em destaque corretamente empregado:  

(A) Disseram-me que jamais a veria de novo!  

(B) Não assuste-se com os perigos, amigo! 

(C) Lhe diria que essa solução não existe! 

(D) Ela disse que faria-me um favor? Que absurdo!  

(E) Jamais entrego-me ao cansaço.   
 

07. Palavra que era acentuada, mas que perdeu o acento 

agudo por força da recente Reforma Ortográfica (os 

acentos e sinais gráficos foram propositalmente 

omitidos nas opções abaixo):  

(A) trofeu;  

(B) doi;  

(C) heroi;  

(D) linguiça; 

(E) assembleia.   
 

08. Assinale a única opção que apresenta regência 

verbal corretamente empregada.   

(A) Aspirei o cargo de advogado pleno desde que 

entrei no escritório (aspirar no sentido de 

querer). 

(B) Assisti o jogo no camarote do Presidente do 

Clube (assistir no sentido de ver). 

(C) Rafael namora Nayara. 

(D) Ela estava muito fraca, por isso assisti à menina 

durante toda a enfermidade (assistir no sentido 

de ajudar).    

(E) Prefiro mais coca-cola do que guaraná.  

 

PORTUGUÊS 
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09. Dentre as opções que seguem, assinale a única que 

ostenta uso correto em face da concordância verbal.   

(A) Os Estados Unidos são uma potência mundial.  

(B) Houveram verões muito quentes em Quitandinha, 

entre 2008 e 2012.   

(C) Fazem seis anos que a lei foi promulgada.  

(D) Dez por cento dos candidatos errou a questão 

25 da prova de Contabilidade.   

(E) Um por cento dos funcionários não aprovaram 

a decisão da diretoria 

 

10. Quanto à concordância nominal, tem-se como 

correta a oração:  

(A) Vitamina C é boa para saúde.  

(B) Seguem anexo os acórdãos.  

(C) Havia menas alunas na sala hoje.  

(D) Tiveste má ideia e pensamento. 

(E) Os alunos mesmo resolveram o problema. 

 
 
 
 
 

11. Analise as proposições abaixo, com respeito à 

potenciação de números reais: 

       I.  
1545 273   

       II.    2484 82   

       III. 
4

6

53

5
5

5.5






 

       IV. 4
5

22 24




 

 

      São verdadeiras apenas as afirmações: 

(A) I, II e IV; 

(B) I e III; 

(C) III e IV; 

(D) II e III; 

(E) I e II. 

 

12. A metade de um número somada com sua terça 

parte é igual a esse mesmo número subtraído de 2. 

A soma dos algarismos desse número é: 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 5 

(D) 6 

(E) 7 

 

13. As raízes da equação 028x3x2   são: 

(A) 4e7  ; 

(B) 7e4 ; 

(C) 7 e 4 ; 

(D) 4 e 7 ; 

(E) a equação não possui raízes reais. 

 

14. Sendo 6x5x4x)x(p 23   e 3x)x(q  , 

então o quociente e o resto da divisão de )x(p  por 

)x(q  são: 

       (A) 3x2x:quociente 2   e 0resto ; 

       (B) 3x2x:quociente 2   e 6resto ; 

       (C) 3xx:quociente 2   e 0resto ; 

       (D) 2xx:quociente 2   e 12resto  ; 

       (E) 3x3x:quociente 2   e 3resto ; 
 

15. Um quadrado de lado 11cm tem uma área que excede 

em 13cm
2
  a área de um retângulo de dimensões x e 

12 cm. Assim, podemos afirmar que x é um número: 

(A) menor que 8; 

(B) múltiplo de 3; 

(C) múltiplo de 4; 

(D) maior que 10; 

(E) divisível por 5. 
 

 
 
 

16. O atual vice-governador do Estado do Paraná, Flávio 

Arns, acumula, também, o cargo de secretário, posto 

que comanda a Secretaria Estadual da:   

(A) Saúde; 

(B) Educação; 

(C) Segurança Pública; 

(D) Indústria e Comércio; 

(E) Fazenda.   

 

17. Dois tipos de vegetação ocorrem no Estado do Paraná: 

(A) chapadas e florestas;  

(B) carnaubais e mata de cocais; 

(C) savana e campos; 

(D) caatinga e tundra; 

(E) florestas e campos.  
 

18. Registros históricos dão conta que o primeiro 

cidadão a fixar residência em Areia Branca (nome 

primitivo de Quitandinha) foi:  

(A) Álvaro Chaves; 

(B) Bento Dias de Morais; 

(C) Urbano Caldeira; 

(D) Baltazar Carrasco dos Reis; 

(E) Mateus Leme.  
 

19. Localizado na Região Metropolitana de Curitiba, 

Quitandinha faz fronteira:  

(A) ao norte com os municípios da Lapa e de 

Colombo, a leste de Mandirituba e Agudos do 

Sul, a oeste com Campo do Tenente e ao sul 

com o município de Piên; 

(B) ao norte com os municípios de Piên e de 

Contenda, a leste de Mandirituba e Agudos do 

Sul, a oeste com Campo do Tenente e ao sul 

com o município de Pinhais; 

 

 

MATEMÁTICA 
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(C) ao norte com os municípios da Lapa e de 

Contenda, a leste de Almirante Tamandaré e 

Agudos do Sul, a oeste com Tijucas do Sul e ao 

sul com o município de Piên; 

(D) ao norte com os municípios da Lapa e de 

Pinhais, a leste de Colombo e Tijucas do Sul, a 

oeste com Campo do Tenente e ao sul com o 

município de Pinhais; 

(E) ao norte com os municípios da Lapa e de 

Contenda, a leste de Mandirituba e Piraí do 

Sul, a oeste com Campo do Tenente e ao sul 

com o município de Pinhais. 

 

20. Quitandinha situa-se a 820 metros acima do nível 

do mar. Seu principal e maior Rio é o: 

(A) Rio da Canastra; 

(B) Rio Ivaí; 

(C) Rio Quitandinha; 

(D) Rio Tibagi; 

(E) Rio da Várzea. 

 

21. “Atualmente, responde a inquérito no Supremo 

Tribunal Federal (STF) e é investigado no Conselho 

de Ética do Senado, por conta de seu envolvimento 

com o bicheiro Carlinhos Cachoeira.” 

      O enunciado faz referência ao Senador:  

(A) Eduardo Suplicy; 

(B) Roberto Requião; 

(C) Álvaro Dias; 

(D) Demóstenes Torres; 

(E) Pedro Simon.  

 

22. “Em 2012, três brasileiros aparecem na lista das cem 

pessoas mais influentes da revista norte-americana 

Time: a presidente Dilma Rousseff, o empresário Eike 

Batista e Graça Foster.”  

A figura menos conhecida do trio, atualmente é:  

(A) ministra da Educação; 

(B) governadora do Estado de Santa Catarina; 

(C) presidente da Petrobrás;  

(D) senadora pelo Estado do Rio Grande do Sul; 

(E) presidente da Pastoral da Criança.  

 

23. “Heleno, filme protagonizado por Rodrigo Santoro, 

retrata a vida de um jogador de futebol, que 

defendeu o Botafogo-RJ e a Seleção Brasileira.” 

Este jogador, apelidado de Gilda, foi:  

(A) Márcio Heleno Nunes; 

(B) Cláudio Heleno Coutinho; 

(C) Heleno Henrique de Farias; 

(D) Heleno de Freitas; 

(E) Mário Heleno Filho.  

 

24. Programa do governo federal - em parceria com 

Estados, municípios, empresas e movimentos sociais - 

que tem por finalidade construir dois milhões de 

habitações populares é conhecido por: 

 

 

(A) Minha casa, minha vida; 

(B) Casa nossa; 

(C) Brasil do piso ao teto; 

(D) A casa é sua; 

(E) Minha casa, nossa casa.  
 

25. Código que está sendo votado pelo Congresso 

Nacional e que vem despertando muita polêmica 

entre ruralistas e ambientalistas, é o:  

(A) Código de Defesa do Consumidor; 

(B) Código das Águas; 

(C) Código Civil; 

(D) Código Penal; 

(E) Código Florestal.  
 

 
 

 
 

26. Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso, de acordo 

com as formas de uso do flúor em odontologia: 

(   ) Comprimidos.  

(   ) Cremes Dentais. 

(   ) Bochechos. 

(   ) Água Destilada. 
 

Assinale a sequência correta: 

(A) F, V, V, F; 

(B) V, V, F, F; 

(C) V, V, V, F; 

(D) V, F, F, F; 

(E) F, F, F, V. 
 

27. As etapas do desenvolvimento da cárie dentária são: 

(1) Abscesso. 

(2) Cárie Incipiente. 

(3) Cárie de Esmalte.  

(4) Placa Bacteriana. 

(5) Cárie de Dentina.  

(6) Infecção Pulpar. 
 

Assinale a sequência correta:  

(A) 5, 3, 6, 2, 1, 4; 

(B) 4, 3, 1, 2, 6, 5; 

(C) 3, 5, 4, 6, 1, 2; 

(D) 4, 2, 3, 5, 6, 1; 

(E) 1, 3, 5, 6, 4, 2. 
 

28. Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso, conforme 

as afirmativas relacionadas à doença periodontal. 

(   ) É uma infecção por vírus. 

(   ) Atinge a gengiva, osso e o ligamento periodontal. 

(   ) Não ocorre perda óssea. 

(   ) Caracteriza-se pela formação de bolsa periodontal. 

(   ) Não ocorre mobilidade dos dentes. 
 

Assinale a sequência correta: 

(A) V, V, V, V, V; 

(B) F, V, F, V, V; 

(C) V, F, V, F, V; 

(D) F, F, F, V, V; 

(E) V, V, V, F, F. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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29. O processo de selamento de dentes (aplicação de 

selante) deve ser realizado em: 

(A) dentes restaurados com resinas compostas;  

(B) cicatrículas e fissuras de todos os dentes hígidos;  

(C) cicatrículas e fissuras de dentes descíduos; 

(D) dentes comprometidos por cáries superficiais; 

(E) cicatrículas e fissuras de molares permanentes 

hígidos. 
 

30. A Periodontite tem sua origem no(a): 

(A) cemento; 

(B) osso alveolar; 

(C) ligamento periodontal; 

(D) gengiva; 

(E) espaços da medula óssea.  
 

31. “Paciente com 12 anos de idade apresentou 

apinhamento dentário inferior e gengivite san-

grante na mesma região.” 

Podemos afirmar que um mau posicionamento 

dentário: 

(A) pode aumentar o acúmulo de resíduos e bac-

térias;  

(B) não está associado ao acúmulo de bactérias; 

(C) não contribui para a formação de tártaro; 

(D) não contribui para desenvolvimento de doença 

periodontal; 

(E) não contribui para formação de placa bacteriana. 
 

32. Nos aparelhos de ar para profilaxia, destinados à 

remoção de Placa Bacteriana, utilizamos para 

realizar esse processo uma substância denominada: 

(A) Cloreto de zinco; 

(B) Cloreto de sódio;  

(C) Ácido bórico; 

(D) Bicarbonato de sódio; 

(E) Borato de sódio. 

 

33. “Ao realizarmos uma restauração com resina 

fotopolimerizável devemos fazer o Condicionamento 

Ácido do Esmalte Dentário.” 

O ácido utilizado com maior frequência para essa 

finalidade é o: 

(A) Butírico; 

(B) Ortofosfórico; 

(C) Glicólico; 

(D) Etil Propiônico; 

(E) Fosfórico. 

 

34. Os instrumentais mais utilizados para realização de 

restaurações de amálgama são: 

(A) espelho bucal, sonda, escavador de dentina; 

(B) calcador, escupidor, brunidor; 

(C) escavador de dentina, fórceps, afastador; 

(D) seringa carpule, espátula 24, pinça; 

(E) pinça de rato, calcador, hollembeck. 

 

 

 

35. A ingestão de pequenas doses de Flúor, em 

prevenção odontológica, em que ocorre uma 

superdosagem, seja pela forma sistêmica, tópica ou 

bochechos denomina-se: 

(A) Sinérese Dental; 

(B) Mineralização Fluorídica; 

(C) Fluorose Dental; 

(D) Eritema Fluorídico; 

(E) Anemia Falciforme. 

 

36. Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso, de 

acordo com as afirmações abaixo: 

(   ) Os gessos são utilizados para confecção de 

modelos dentários. 

(   ) Nos tratamentos endodônticos, em dentes 

anteriores, não há necessidade de utilizarmos 

isolamento absoluto. 

(   ) Assepsia é o conjunto de procedimentos 

realizados para impedir a penetração de micro-

organismos em determinada área ou superfície. 

 

Assinale a sequência correta: 

(A) V, V, F; 

(B) F, F, V; 

(C) F, V, V; 

(D) V, F, V; 

(E) V, V, V. 

 

37. O índice CPO-D nos informa a incidência da Cárie 

Dental na dentição permanente, sendo que a letra P 

significa: 

(A) dentes impactados; 

(B) dentes extraídos; 

(C) dentes restaurados; 

(D) dentes cariados; 

(E) dentes decíduos  presentes. 
 

38. “No Sistema Único de Saúde (SUS), Lei 8080 de 

19/09/1990, iniciou-se um avanço político 

democrático e social na área da promoção, 

proteção e recuperação da saúde.” 

São diretrizes da organização de atendimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS):  

I. Controle social. 

II. Centralização. 

III. Atendimento integral.  
 

Assinale a alternativa correta:  

(A) apenas I está correta; 

(B) apenas II está correta; 

(C) apenas III está correta; 

(D) apenas II e III estão corretas; 

(E) todas estão corretas. 
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39. A verminose comum adquirida pelas pessoas com 

atividades em área rural e com hábito de andar 

descalço é: 

(A) Teníase; 

(B) Ascaridíase; 

(C) Ancilostomiase; 

(D) Giardiase; 

(E) Oxiurise. 
 

40. “O conhecimento da história natural das doenças 

permite identificar os fatores capazes de influir no 

estado de saúde e selecionar as ações para a 

manutenção da saúde.” 

       As ações a serem desenvolvidas antes da ocorrência 

das doenças (ações de prevenção primária) são: 

I. Saneamento. 

II. Exame de mamografia. 

III. Vacinação. 

IV. Controle da glicemia. 

 

 Estão corretas apenas: 

(A) II e IV; 

(B) I e IV; 

(C) I e III; 

(D) II e III; 

(E) III e IV. 

 
 

 
 




