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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 de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova 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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REPÓRTER POLICIAL 
 
1º O repórter policial, tal como o locutor esportivo, é um camarada que fala uma língua especial, imposta pela 
contingência: quanto mais cocoroca melhor. Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome comum, 
assim também o repórter policial é um entortado literário. Nessa classe, os que se _______ nunca ___________ um 
hospital de hospital. De jeito nenhum. É nosocômio. Nunca, em tempo algum, qualquer vítima de atropelamento, 
tentativa de morte, conflito, briga ou simples indisposição intestinal ____ parar num hospital. Só ____ para o 
nosocômio. 
2º E assim sucessivamente. Qualquer cidadão que vai à Polícia prestar declarações que possam ajudá-la numa 
diligência (apelido que eles puseram no ato de investigar), é logo apelidado de testemunha-chave. Suspeito é Mister X, 
advogado é causídico, soldado é militar, marinheiro é naval, copeira é doméstica e, conforme esteja deitada, a vítima de 
um crime - de costas ou de barriga pra baixo - fica numa destas duas incômodas posições: decúbito dorsal ou decúbito 
ventral. 
3º  Num crime descrito pela imprensa sangrenta a vítima nunca se vestiu. A vítima trajava. Todo mundo se veste, 
... porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo comum e mete lá: “A vítima trajava terno 
azul e gravata do mesmo tom”. Eis, portanto, que é preciso estar acostumado ao métier para morar no noticiário policial. 
Como locutores esportivos, a Delegacia do Imposto de Renda, o guarda de trânsito, a mulher dos outros, o repórter 
policial nasceram para complicar a vida da gente. Se um porco morde a perna de um caixeiro de uma dessas casas da 
banha, por exemplo, é batata... a manchete no dia seguinte tá lá: “Suíno atacou comerciário”. 
4º Outro detalhezinho interessante: se a vítima de uma agressão morre, tá legal, mas se - ao contrário - em vez de morrer 
fica estendida no asfalto, está indefectivelmente prostrada. Podia estar caída, derrubada ou mesmo derribada, mas um 
repórter de crime não vai trair a classe assim à toa. E castiga na página: “Naval prostrou desafeto com certeira facada”. 
Desafeto - para os que são novos na turma - devemos explicar que é inimigo, adversário, etc. E mais: se morre na hora, 
tá certo; do contrário, morrerá invariavelmente ao dar entrada na sala de operações. 
 

 (Stanislaw Ponte Preta. Primo Altamirando e Elas. Rio, Ed. do Autor, 1962. p. 62/4.) 

 
01 - Obedecendo a norma padrão da Língua Portuguesa quanto à concordância verbal, assinale a alternativa 
que preenche corretamente as lacunas do 1º parágrafo do texto: 
a) prezam - chamaria - foram - vão. 
b) prezam - chamariam - foram - vão. 
c) prezam - chamariam - foi - vai. 
d) preza - chamaria - foi - vai. 
 
02 - Analise as afirmativas sobre o texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) O autor se dirige aos locutores esportivos e repórteres policiais num tom de humor. 
b) Segundo o autor o repórter policial deforma as informações que deve fornecer. 
c) De acordo com o autor, para que possamos entender o noticiário policial é necessário que estejamos acostumados à 
linguagem dos repórteres. 
d) Segundo o autor, se o repórter policial e o locutor esportivo não se expressarem em uma língua especial o povo não 
os entenderia. 
 
03 - Os elementos coesivos destacados nos trechos retirados do texto estão associados a uma determinada 
interpretação. Assinale a alternativa em que a interpretação do elemento coesivo destacado está incorreto: 
a) “Assim como o locutor esportivo jamais chamou nada pelo nome”. (1º parágrafo) - comparativa. 
b) “Porém basta virar vítima de crime, que a rapaziada sadia ignora o verbo”... (3º parágrafo) - oposição. 
c) “Eis, portanto, que é preciso estar acostumado”... (3º parágrafo) - conclusão. 
d) “Se o porco morde a perna de um caixeiro”. (3º parágrafo) - consequência. 
 
04 - Em “mas um repórter de crime não vai trair a classe”... (4º parágrafo) o elemento coesivo poderia ser 
substituído sem prejuízo algum para a frase, por qualquer um dos mencionados abaixo, exceto: 
a) conquanto.   c) contudo. 
b) todavia.   d) entretanto. 
 
05 - Em “Suíno atacou comerciário”. (3º parágrafo). As aspas foram empregadas para: 
a) Realçar ironicamente as palavras utilizadas pelo repórter policial. 
b) Destacar os termos que o repórter policial utilizou na escrita da manchete. 
c) Explicar uma circunstância mencionada incidentalmente. 
d) Marcar suspensões do pensamento, provocado por hesitação do repórter policial. 
 
06 - De acordo com o Censo 2.010, do IBGE, qual é a população do nosso município? 
a) 5.178 habitantes. 
b) 5.187 habitantes. 
c) 5.718 habitantes. 
d) 5.871 habitantes. 
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07 - O primeiro prefeito de Salto do Itararé foi escolhido: 
a) Através do voto direto da população. 
b) Através do voto indireto dos vereadores. 
c) Pelo Governador do Estado. 
d) Por aclamação pública. 
 
08 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do Município de Salto do Itararé? 
a) Aproximadamente 3 meses. 
b) Aproximadamente 6 meses. 
c) Aproximadamente 9 meses. 
d) Mais de um ano. 
 
09 - Quem era o Governador do Paraná quando da criação do Município de Salto do Itararé? 
a) Bento munhoz da Rocha Neto. 
b) Moyses Lupion. 
c) Nei Braga. 
d) Paulo Cruz Pimentel. 
 
10 - Qual era a nacionalidade de Narciso Marinho, um dos primeiros proprietários de terras na região onde mais 
tarde foi criado o município de Salto do Itararé? 
a) Argentina. 
b) Espanhola. 
c) Italiana. 
d) Portuguesa. 
 
11 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às vantagens da técnica do paralelismo, exceto: 
a) Os ápices dos dentes aparecem distantes das margens dos receptores de imagens. 
b) Uma menor dose de radiação é dada ao paciente. 
c) Imagens geometricamente mais exatas e com ampliação mínima. 
d) Tecidos periapicais são bem acurados. 
 
12 - Com relação à saliva e seus componentes, assinale a alternativa incorreta: 
a) Indivíduos que sofrem de xerostomia ou que apresentam um fluxo salivar reduzido devido ao tratamento do câncer 
do pescoço ou da cabeça por radioterapia apresentam inflamações da mucosa oral e da gengiva com mais frequência e 
um maior índice de cárie. 
b) Uma característica importante da saliva, e que dependente da concentração dos íons sódio, potássio, cloreto e 
bicarbonato, é a sua hipotonicidade com relação ao plasma e líquidos celulares. 
c) As imunoglobulinas secretoras (IgA)  são secretadas na saliva em quantidades ditas adequadas, isto é, suficientes 
para a neutralização dos microorganismos específicos alojados na cavidade bucal. 
d) Os componentes químicos da saliva, não obstante a mesma ser constituída por aproximadamente 99% de água, são 
essenciais para o desempenho do papel fisiológico deste importante líquido.  
 
13 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às novas aplicações clínicas em adesão dentinária, 
exceto: 
a) O mecanismo pelo qual os sistemas adesivos reduzem a hipersensibilidade envolve a formação de uma camada 
híbrida e oclusão dos túbulos com resina. 
b) No intuito de reduzir a microinfiltração nas margens da restauração de amálgama, a adesão aos tecidos dentários tem 
sido utilizada com amálgamas clássicos. 
c) As restaurações indiretas em resina composta e em porcelana podem ser atualmente aderidas à substância dentária de 
modo fácil e duradouro, utilizando os sistemas adesivos universais e um cimento de resina. 
d) As restaurações de metal podem ser aderidas ao dente após a sua superfície ser convenientemente tratada. Entretanto, 
a adesão produzida não é tão forte como a adesão da resina composta ao esmalte. 
 
14 - Com relação às técnicas restauradoras minimamente invasivas (ART - Tratamento restaurador 
atraumático), assinale a alternativa incorreta: 
a) Baseados em pesquisas nacionais e mundiais, não é necessário retirar completamente o tecido cariado do dente, como 
é feito tradicionalmente e, em alguns casos, a cárie pode até ser deixada intacta apenas coberta por uma vedação. 
b) A proposta é não retirar o tecido cariado, mesmo em cavidades profundas. Esse deve ser envolvido com um selante 
fluido que normalmente é usado apenas para prevenir o problema. 
c) O método convencional traz um desgaste desnecessário da estrutura dentária, que não pode mais ser reparada. A nova 
vertente traz evidências de que podemos remover menos tecido. 
d) No caso de lesões pequenas, a remoção completa de tecido cariado deixa o dente mais frágil, mais sujeito a fratura. 
No caso de uma cárie mais profunda, pode levar à exposição da polpa. 
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15 – Através da técnica de Le Master, consegue-se evitar e sobreposição do ______________________sobre 
________________________________. 
Assinale a alternativa que apresenta as estruturas anatômicas que preenchem corretamente as lacunas acima: 
a) Canal mandibular; molares inferiores. 
b) Forame mentoniano; raízes de pré-molares inferiores.  
c) Forame incisivo; raízes incisivos superiores. 
d) Processo zigomático da maxila; raízes dos molares superiores. 
 
16 - Assinale a alternativa que apresenta a alternativa incorreta com relação à interface alvéolo- restauração: 
a) É a área da superfície radicular exposta cirurgicamente que está localizada entre o término cervical e a crista alveolar. 
b) A interface alvéolo- restauração é a modificação da superfície radicular por instrumentos rotatórios, durante a 
cirurgia periodontal. 
c) A interface alvéolo- restauração é feita com finalidade de promover contorno ideal na confecção da restauração/coroa 
protética. 
d) A área da interface alvéolo – restauração totalmente exposta pela cirurgia deve ser rotineiramente tratada com 
curetagem e, caso necessário, gengivectomia. 
 
17 - Assinale a alternativa incorreta com relação à separação dental imediata, nos casos de restaurações de lesões 
cariosas proximais: 
a) Para o diagnóstico definitivo de lesões proximais. 
b) Para facilitar a aplicação direta de agentes preventivos. 
c) Para evitar um maior traumatismo ao periodonto. 
d) Para facilitar o preparo e restauração de lesões proximais cavitadas. 
 
18 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às vantagens da utilização dos pinos pré-fabricados 
de fibra de vidro, exceto: 
a) O pino provê refração e transmissão de cores internas através da estrutura dental, porcelana ou resina sem a 
necessidade de opacos. 
b) Menor linha de cimento. 
c) O pino adere-se quimicamente às resinas para uso odontológico sem tratamento de sua superfície. 
d) São facilmente removidos do canal com um instrumento manual em casos de retratamento endodôntico. 
 
19 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas características do preparo para coroas totais 
metalocerâmicas, exceto: 
a) A espessura da coroa na região incisal ou oclusal deve situar-se entre 1,5 e 2,0mm. 
b) Os chanfros planos, os preparos tangenciais e os biseis são contra indicados. 
c) O aprofundamento do preparo deve situar-se entre 0,6 e 1,4mm. 
d) O preparo em ombro é mais conservador que o chanfrado e produz menos estresse concentrado sobre o cimento. 
 
20 - Com relação ao uso da Epinefrina associada aos fios de algodão para retração gengival, não está correto 
afirmar: 
a) Quantidades exageradas de epinefrina podem resultar em taquicardia, aumento da pressão arterial e da respiração, e 
dor de cabeça.  
b) O tempo de permanência de um fio retrator com epinefrina dentro do sulco, não deve ultrapassar 8 minutos. 
c) 1 polegada de um fio retrator, que possui 0,5mg/polegada de epinefrina, contém mais que a dose máxima dessa 
substância recomendada para um paciente saudável. 
d) Esses fios podem ser usados em tecidos ulcerados e são melhores hemostáticos. 
 
21 - Com relação aos materiais de moldagem, assinale a alternativa incorreta: 
a) As Mercaptanas podem ser encontradas nas consistências pesada, regular e leve, sendo cada uma indicada para 
diferentes técnicas. 
b) Os Poliéteres apresentam boa precisão, permitem a obtenção de excelentes modelos e possuem um bom adesivo. 
c) As siliconas de condensação são também conhecidas como polivinil siloxanas. 
d) As siliconas de adição possuem seu processo de polimerização alterado na presença de enxofre. 
 
22 - “A correta relação de um pôntico com o tecido gengival é muito importante na determinação estética para a 
eliminação dos chamados buracos negros entre os pônticos.” 
Com relação ao remodelamento do rebordo residual através de coroas provisórias, ou seja, através do 
condicionamento gengival, está incorreto afirmar: 
a) A superfície lingual do pôntico deve ser totalmente côncava e polida. 
b) É imprescindível que o paciente higienize corretamente essa área. 
c) O tecido gengival deve apresentar espessura suficiente para permitir o condicionamento. Pode ser necessária a 
realização de enxertos conjuntivos para criar espessura adequada de mucosa.  
d) Antes do início do condicionamento, a forma que se deseja dar ás papilas deve ser determinada na prótese provisória. 
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23 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas razões para a colocação intra-sulcular do término 
gengival, exceto: 
a) Razões estéticas. 
b) Para substituir restaurações antigas que já possuíam seus términos nessa região. 
c) Presença de cárie que se estendam para dentro do sulco gengival. 
d) Em dentes longos, para se conseguir uma maior retenção e estabilidade. 
 
24 - Todas as alternativas abaixo apresentam contra indicações das cirurgias em endodontia, exceto: 
a) Envolvimento radicular amplo da lesão. 
b) Raiz dental muito longa. 
c) Ápice radicular contíguo ao forame mentual ou canal mandibular. 
d) Perda da parede alveolar. 
 
25 - Com relação ao manejo dos pacientes com insuficiência renal e que realizam hemodiálise, não está correto 
afirmar: 
a) Consultar o médico do paciente a respeito do uso de antibioticoterapia profilática. 
b) Evitar o uso de drogas nefrotóxicas como os antiinflamatórios esteroidais e penicilinas. 
c) Considerar solicitar exames para hepatite B antes do tratamento. 
d) Monitorar a pressão arterial e o débito cardíaco. 
 
26 - Assinale a alternativa que apresenta o anti-séptico efetivo contra o Mycobacterium tuberculosis: 

a) Hipoclorito 2,5%. 
b) Hexaclorofeno. 
c) Clorexidina. 
d) Polivinilpirrolidona-iodado. 
 
27 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de métodos para localização de canais de difícil localização, 
exceto: 
a) Método Radiográfico. 
b) Método com transiluminação. 
c) Método da sensibilidade. 
d) Método de pigmentação. 
 
28 - “Impede que o instrumento desgaste as paredes do canal de modo descontrolado, causando o indesejável 
transporte do canal.” 
A afirmativa acima se refere à: 
a) Guia de alargamento periférico. 
b) Guia plana radial. 
c) Guia curva de orientação. 
d) Guia de angulação. 
 
29 - Com relação às complicações iatrogênicas provenientes da limpeza e modelagem dos canais, não está correto 
afirmar: 
a) Obstrução é a perda da patência do canal durante o processo de limpeza. 
b) Formação de Zip é a modificação do formato original do forame. 
c) Transporte é a penetração do instrumento endodôntico no ligamento periodontal. 
d) Permitir que uma lima alcance continuamente a mesma profundidade forma um degrau que impede uma penetração 
mais profunda. 
 
30 - Todas as alternativas abaixo apresentam características comuns em pacientes com periodontite agressiva, 
exceto: 
a) A quantidade de depósitos microbianos é incompatível com a severidade da doença. 
b) Rápida perda de inserção e destruição óssea. 
c) Ocorre também em pacientes saudáveis. 
d) A periodontite agressiva generalizada possui uma severa resposta de anticorpos sorológicos aos agentes infecciosos. 
 
 
 







