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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 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos músculos da região da cabeça e pescoço: 
a) O músculo bucinador forma a substância móvel e adaptável da bochecha. 
b) O músculo orbicular da boca fecha os lábios. Ele é capaz de afinar os lábios, premi-los contra os dentes, protruir ou 
enrolar os lábios. 
c) O músculo temporal é afeito mais à força do que ao movimento, é principalmente um elevador da mandíbula. 
d) a ação do masseter é fechar a mandíbula exercendo uma grande pressão nos dentes, especialmente na região dos 
molares. 
 
12 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ao nervo Trigêmio e suas divisões, exceto: 
a) O nervo oftálmico caminha anteriormente na parede lateral do seio cavernoso à parte medial da fissura orbital 
superior por onde esse nervo entra na órbita. 
b) As áreas inervadas pelas três divisões do trigêmio são grosseiramente separadas por duas linhas, a superior e a 
inferior. 
c) A terceira divisão do trigêmio, o nervo mandibular, é dirigida para baixo e para frente. Ele penetra a parte mais 
superior da fossa pterigopalatina através do forame redondo. 
d) O ramo interno do nervo maxilar é representado pelo nervo pterigopalatino.  
 
13 - Assinale a alternativa incorreta com relação à cariologia: 
a) A doença cárie possui caráter infeccioso, multifatorial e dinâmico, onde fatores locais e gerais interagem tendo 
participação decisiva no curso e no resultado final do processo.  
b) Os tratamentos curativos geram, por si só, saúde bucal, pois fazem parte do elenco de medidas usadas no controle da 
atividade da doença cárie. 
c) A detecção e o controle das lesões sem cavidade, nos estágios mais precoces possíveis, estão em linha com o 
exercício de uma odontologia de Promoção de Saúde. 
d) As lesões sem cavidades são significativamente mais prevalentes do que as com cavidade. 
 
14 - Com relação à saliva e seus componentes, está incorreto afirmar: 
a) Os componentes mais abundantes e importantes da saliva são as proteínas. Essas são classificadas 
preponderantemente de acordo com suas características químicas e atividades biológicas. 
b) É através de seus componentes químicos que a saliva protege os tecidos bucais de agentes microbianos, normalmente 
existentes na cavidade bucal. 
c) A enzima mais abundante da secreção salivar é a alfa-amilase. A atividade dessa enzima é essencial ao processo 
digestivo além de exercer importante papel na digestão de restos de alimentos aderidos aos espaços interdentais. 
d) A osmolaridade da saliva, independente do fluxo salivar, é devido somente à concentração de quatro íons: sódio, 
potássio, cloreto e bicarbonato. 
 
15 - Com relação ao uso do flúor e controle da cárie como doença, assinale a alternativa incorreta: 
a) É mais importante manter quantidades pequenas e constantes de flúor na cavidade oral que preocupar com o seu uso 
de forma sistêmica. 
b) A ação do flúor ocorre ao nível da placa dental. Ele é capaz de evitar que placa se forme através do seu poder de 
interferir no pH salivar. 
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c) A indicação de flúor pré-natal é totalmente empírica e não há razão de ser. 
d) Dos meios de usar o flúor tópico, o que melhor se enquadra em termos de controle da cárie como doença é o 
dentifrício fluoretado. 
 
16 - Com relação à adesão ao esmalte e dentina não está correto afirmar: 
a) Tempos de condicionamento de 15 segundos resultam praticamente na mesma rugosidade de superfície que tempos 
de 60 segundos. 
b) A aplicação de concentrações de ácido fosfórico entre 30 e 40% resulta em superfícies de esmalte muito retentivas. 
c) A chance de ocorrerem fendas nas margens das restaurações oclusais de resina é maior do que em facetas diretas de 
resina composta. 
d) Restaurações adesivas de resina compostas não reforçam a estrutura dentária e sofrem contração durante a sua 
polimerização. 
 
17 - As reações pulpares adversas, que podem ocorrer após restaurações podem ser provocadas por, exceto: 
a) Invasão cariosa da polpa por lesão cariosa. 
b) Invasão cariosa da polpa por uma interface exposta ao meio bucal em uma restauração deficiente. 
c) Fatores diretamente ligados aos materiais restauradores e adesivos. 
d) Pressão exercida direta ou indiretamente sobre a polpa.  
 
18 - Todas as alternativas abaixo estão corretamente relacionadas à técnica do paralelismo, exceto: 
a) O receptor de imagens é posicionado tão perto quanto possível dos dentes a serem avaliados, sem encurvá-lo. 
b) O localizador do aparelho de raios X é posicionado em ângulo reto com os dentes e o receptor de imagem. 
c) O uso dos posicionadores permite que esta técnica seja mais reproduzível. 
d) Um feixe de raios X mais paralelo é obtido com o aumento da distância focal entre a fonte de raios X e o conjunto 
dentes/receptor de imagem.  
 
19 - A técnica de Le Master consiste na (o): 
a) Diminuição da área focal do aparelho de raios X. 
b) Variação na incidência do ângulo horizontal dos raios X nas tomadas radiográficas. 
c) Diminuição do ângulo de incidência do feixe central de raios X. 
d) Aumento do termo de exposição aos raios X e de revelação. 
 
20 - Assinale a alternativa que apresenta uma situação onde não podemos indicar a osteotomia/osteoplastia com 
o posicionamento apical do retalho: 
a) Término cervical subgengival com respectiva violação do espaço biológico. 
b) Fratura ou desgaste oclusal/incisal excessivo. 
c) Espaço interoclusal inadequado.   
d) Raízes remanescentes com suporte periodontal inadequado. 
 
21 - Todas as alternativas abaixo apresentam motivos pelos quais muitas lesões cavitadas podem ser tratadas 
com métodos não invasivos, exceto: 
a) Quando essas lesões se encontrarem detidas e não comprometam a estética. 
b) Quando o paciente de que a ele compete a aplicação da maioria das medidas de promoção de saúde. 
c) Quando o paciente e o profissional estejam conscientes da presença da lesão e das vantagens de mantê-la sem 
restauração. 
d) Quando o paciente e o profissional tiverem certeza que a lesão não voltará à atividade. 
 
22 - Assinale a alternativa que não apresenta uma vantagem dos pinos/núcleos pré-fabricados sobre os núcleos 
fundidos: 
a) Preparo mais conservador. 
b) Possuem melhor adaptação. 
c) Disponíveis em várias formas, materiais e tamanhos. 
d) Dispensa moldagem e etapa laboratorial. 
 
23 - Com relação à cárie secundária, assinale a alternativa incorreta: 
a) As lesões de cárie secundária se desenvolvem em decorrência da deficiência dos materiais restauradores. 
b) Quanto mais tempo de vida as restaurações de amálgama e resina possuírem, melhor se apresentará com relação ao 
aspecto do selamento marginal. 
c) As lesões de cárie secundária propiciam a progressão de lesões de parede, sensibilidade pós operatória e danos 
pulpares. 
d) Devido à infiltração marginal, as margens das restaurações estão sujeitas a duas frentes de desmineralização, uma 
externa e outra na interface dente restauração. 
 
24 - Assinale a alternativa que não apresenta um correto motivo para se substituir ou reparar uma restauração:  
a) As restaurações defeituosas estão associadas á perda significante de função.  
b) As restaurações não recuperam adequadamente os contatos proximais, acarretando em impacção alimentar.   
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c) A presença de defeitos marginais. 
d) As lesões de cárie existentes estão adjacentes às margens, de tal forma que sua extensão atinja a dentina e após 
avaliação tenham sido diagnosticadas como ativas.  
 
25 - Com relação às técnicas de moldagem, assinale a alternativa incorreta: 
a) A técnica conhecida por técnica “sanduíche” combina os hidrocolóides reversíveis com os irreversíveis. 
b) A técnica do reembasamento consiste em realizar uma moldagem preliminar com o material pesado para, em 
seguida, realizar a segunda moldagem com o material com consistência fluida. 
c) Na técnica de dupla mistura os materiais são manipulados e usados simultaneamente. O leve é colocado na seringa e 
injetado no sulco gengival. A moldeira é preenchida com o pesado e levada à boca, forçando o material fluido. 
d) A moldagem com casquetes individuais necessita de um fio retrator gengival para promover o afastamento gengival 
por ação química e mecânica. 
 
26 - Com relação aos princípios biológicos que devem ser considerados durante os preparos protéticos, não está 
correto afirmar: 
a) Deve-se ter sempre a preocupação de se conservar a vitalidade do órgão pulpar.  
b) O preparo subgengival dentro dos níveis convencionais de 0,5 a 1,0mm não traz problema para o tecido gengival 
desde que a adaptação, forma, contorno e polimento da restauração estejam satisfatórios e o paciente consiga higienizar 
a área corretamente. 
c) O desgaste excessivo da estrutura dental prejudica a retenção da prótese e pode trazer danos irreversíveis à polpa.  
d) Os pacientes com alto risco de cárie devem ter o término cervical de suas restaurações aquém do nível gengival. 
 
27 - Com relação às cirurgias em endodontia, não está correto afirmar: 
a) A fistulização é um recurso terapêutico cirúrgico cuja finalidade é promover alívio da sintomatologia, nos casos de 
processos periapicais agudos.  
b) Os preparos ultra-sônicos do ápice radicular feitos adequadamente correspondem à verdadeira configuração 
anatômica do sistema de canais radiculares. 
c) A curetagem periapical tem finalidade de eliminar a lesão patológica do periápice, quando se torna inviável a sua 
regressão após o tratamento e obturação do canal. 
d) A apicetomia objetiva a ressecção do ápice radicular em maior ou menor extensão, para posterior desaparecimento da 
lesão periapical. 
 
28 - Com relação ao manejo dos pacientes com coagulopatias (não grave) não está correto afirmar: 
a) A quantidade de adrenalina deve ser limitada. 
b) O paciente deve ser agendado de forma a proceder a cirurgia logo após as medidas de correção da coagulação terem 
sido tomadas. 
c) Adiar a cirurgia até que um hematologista seja consultado sobre o manejo do paciente. 
d) Monitorar a fenda cirúrgica por 2 horas para assegurar a formação inicial do coágulo. 
 
29 - Com relação aos princípios da assepsia, assinale a alternativa incorreta: 
a) Os anti-sépticos são usados para preparar as mãos e braços da equipe de cirurgia, antes das luvas serem calçadas e da 
desinfecção do campo cirúrgico. 
b) A clorexidina é um eficiente anti-séptico. Ela deixa um efeito residual antibacteriano após cada lavagem e é bem 
efetivo contra o bacilo da tuberculose. 
c) Os iodóforos possuem o maior espectro de ação anti-séptica, sendo efetivos tanto para bactérias Gram-positivas, 
quanto Gram-negativas, esporos e fungos.  
d) Os anti-sépticos são formulados de forma que tenham baixa toxidez aos tecidos enquanto mantêm propriedades 
desinfetantes. 
 
30 - Todas as alternativas abaixo apresentam características comuns em pacientes com periodontite crônica, 
exceto: 
a) Ocorre somente em adultos. 
b) Cálculo subgengival geralmente encontrado. 
c) Associada a uma variedade de amostra microbiana. 
d) Quantidade de destruição compatível com fatores locais presentes. 
 
 
 







