
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARLÓPOLIS 
 

CARGO: DENTISTA 
DATA: 13/05/2012 - PERÍODO: MANHÃ 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para 

rascunho. 
2. Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles 

constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala. 
3. Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA 

utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta. 
4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 

preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição. 
5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita 

com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim. 
6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é 

personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 
7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, bem 

como qualquer outro tipo de rasura. 
8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c) e 

(d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar apenas uma 
alternativa para cada questão; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma 
das respostas esteja correta; também serão nulas as marcações rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito. 
11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 

rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão levados em conta. 
12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA, 

que deverão conter sua assinatura. 
13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE 3h00min. 
14. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 (uma) hora 

do seu início. 
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Aldeia Global 
 

1º Foi após a Segunda Guerra Mundial que a expressão mass media começou a ser __________ pela sociologia norte-
americana, para dar a entender “difusão maciça” de mensagens. Trata-se de um neologismo, pela sua formação anglo-latina: 
mass, do inglês, significando “massa” e media, plural neutro do substantivo latino médium, significando “meios”. Os meios de 
massa são, portanto, os veículos de comunicação destinados a um público amplo, um aglomerado gigantesco de indivíduos. 
2º A cultura de massa, veiculada pelos mass media, faz parte da sociedade industrial. Ela é produzida segundo as normas 
maciças de fabricação e sempre se destina à multidão (...). 
3º O aparecimento dos media corresponde à passagem do universo gráfico à galáxia eletrônica, pois a presença dos meios 
sonoros (o rádio, a televisão) desenraíza a experiência do mundo conhecida apenas pelo “homem gráfico” (ligado à imprensa). 
Os media possibilitam a comunicação imediata de qualquer evento a qualquer parte do mundo, tornando o globo terrestre uma 
“aldeia global” (...). 
4º Faz parte do universo dos mass media a simplificação, como também a veiculação das ideias já consagradas ou ainda 
aquelas que se pretende incutir. Os valores políticos, religiosos, nacionais são transmitidos de maneira direta (propaganda, 
discursos, debates) ou indireta (servem-se de alguma outra mensagem para fazer passar a intenção política ou religiosa). 
5º A contribuição __________ dos mass media é, todavia, a rapidez na transmissão de informações, propiciando sua 
grande difusão. 
6º É importante observar que os meios massivos não operam somente no setor da informação, mas também no terreno da 
diversão. Multidões jamais atingidas antes pelo teatro, por exemplo, podem assistir a um espetáculo pela televisão. No começo 
do século XIX, um escritor que tivesse sua obra lida por dez mil pessoas, após um ano de publicação, teria atingido a fama. Na 
era eletrônica, a fama é ser admirado, numa só noite, por dez milhões de pessoas. Se o livro, no seu ___________, provocou uma 
revolução cultural, os meios eletrônicos podem conduzir à manipulação da opinião e até mesmo modificá-la. 
 

Jésus Barbosa de Souza. Meios de comunicação de massa. São Paulo: Scipione, 1996. Fragmento. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) uzada – ecenssiais – sulgimento. 
b) uzada – essenciais – surjimento. 
c) usada – escenssiais – sulgimento. 
d) usada – essenciais – surgimento. 
 
02 - O texto tem seis parágrafos e esses parágrafos se encadeiam para: 
a) Uma descrição das relações que os indivíduos estabelecem com os meios eletrônicos. 
b) Narrar um acontecimento. 
c) Explicar um assunto. 
d) Definir a sociedade surgida depois da Segunda Guerra Mundial. 
 
03 - Analise as afirmativas sobre o texto e assinale a incorreta: 
a) Segundo o autor o surgimento do livro provocou uma revolução cultural e os meios eletrônicos a manipulação de opinião. 
b) O autor no segundo parágrafo faz uma crítica ao termo “mass media”. 
c) Os “mass media” transformaram o mundo numa aldeia global, porque podem comunicar qualquer tipo de evento 
acontecimento, ao mundo todo, imediatamente. 
d) De acordo com o texto as ideias ou valores podem ser incutidos, divulgados de maneira direta e indireta. 
 
04 - Os elementos coesivos destacados no texto estão associados a uma determinada interpretação. Assinale a opção que 
apresenta a interpretação correta dos elementos coesivos (portanto, segundo e todavia): 
a) tempo, finalidade, concessão. 
b) conclusão – conformativa – adversativa. 
c) causa – conclusão – tempo. 
d) concessão – oposição – consequência. 
 
05 - Analise as afirmativas sobre as palavras acentuadas do texto e em seguida assinale a correta: 
a) As palavras veículo e desenraíza são acentuadas por serem proparoxítonas. 
b) As paroxítonas rádio e indivíduo são acentuadas porque terminam em ditongo. 
c) As palavras experiência e eletrônico são acentuadas em razão da mesma norma de acentuação gráfica. 
d) Os monossílabos “após” e “só” são acentuados porque terminam em o (s). 
 
06 - Analise as afirmativas sobre os termos retirados do texto e em seguida assinale a incorreta: 
a) A palavra veiculação (4º parágrafo) tem como sinônimos as palavras “transmissão e divulgação”. 
b) pessoas (6º parágrafo) é um substantivo uniforme sobrecomum. 
c) Em “podem assistir a um espetáculo pela televisão” (6º parágrafo) a oração apresenta desvio na sintaxe de regência em 
relação ao que prescreve a gramática normativa. 
d) O plural de norte-americano é norte-americanos e de anglo-latina é anglo-latinas. 
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07 - Uma professora do 9º ano de determinada escola, passou a seguinte questão para seus alunos: Determine a solução 

do sistema de equações . Pedrinho foi o primeiro a resolver tal questão, cuja solução é o par 

ordenado: 
a) (–3, 1). 
b) (–1, 3). 
c) (1, 3). 
d) (3, 1). 
 
08 - Em um grupo de 140 pessoas, sabe-se que 80% possuem moto e que 65% possuem carro. O número de pessoas que 
possuem carro e moto é igual a: 
a) 40 pessoas. 
b) 45 pessoas. 
c) 63 pessoas. 
d) 71 pessoas. 
 
09 - Fluvio nasceu quando Matheus tinha 6 anos. Hoje, o produto entre as idades de ambos é igual a 216. Matheus tem: 
a) 22 anos. 
b) 18 anos. 
c) 15 anos. 
d) 11 anos. 
 
10 - O tetraedro é uma pirâmide triangular regular em que todas as arestas possuem a mesma medida. O volume de um 
tetraedro regular de arestas medindo 8 cm é igual a: 

a)  

b)  

c)  

d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
11 - De acordo com o Censo 2.010, a população de Carlópolis é: 
a) Maior que 14.000 habitantes. 
b) Maior que 15.000 habitantes. 
c) Menor que 13.000 habitantes. 
d) Menor que 14.000 habitantes. 
 
12 - Entre a criação do atual município de Carlópolis e sua efetiva instalação se passou quanto tempo? 
a) Nenhum dia, tudo ocorreu na mesma data. 
b) Pouco mais de 3 meses. 
c) Pouco mais de 6 meses. 
d) Pouco mais de 9 meses. 
 
13 - Qual dos Ministérios abaixo tem uma mulher em seu comando? 
a) Cultura. 
b) Educação. 
c) Esporte. 
d) Saúde. 
 
14 - O nome de nosso município é uma homenagem ao ex-governador do Paraná, Carlos Cavalcanti de Albuquerque, 
dentre suas formações, ele NÃO era: 
a) Engenheiro. 
b) Médico. 
c) Militar. 
d) Professor. 
 
15 - A artéria temporal superficial e a artéria maxilar são ramos terminais da artéria: 
a) Facial. 
b) Carótida Interna. 
c) Carótida externa. 
d) Lingual. 
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16 - Com relação aos anestésicos locais utilizados na odontologia, assinale a alternativa incorreta: 
a) Os anestésicos locais são bases fracas que promovem um bloqueio reversível da condução neuronal, o que resulta da inibição 
do influxo de Na+ por canais localizados na membrana axonal. 
b) Os anestésicos locais de maior interesse em odontologia são do tipo amida, entre os quais se incluem a lidocaína, prilocaína, 
mepivacaína, bupivacaína e etidocaína.  
c) De uma maneira geral, os anestésicos que apresentam maior lipossolubilidade induzem um efeito mais intenso e prolongado, 
uma vez que alcançam o interior dos axônios, o local de ação, de uma forma mais efetiva. 
d) Os anestésicos locais com menor pka se ionizam mais e tendem a alcançar o interior dos axônios de forma mais lenta, o que 
determina um início de efeito menos rápido. 
 
17 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta a correta definição para Fator C, levando em consideração a adesão aos 
tecidos dentários: 
a) É o coeficiente de escoamento da resina. 
b) É o coeficiente entre o número de superfícies da cavidade onde a resina composta está aderida e o número de superfícies 
livres da cavidade. 
c) É o coeficiente que mede a força de adesão da resina composta à superfície dentária. 
d) É o coeficiente de expansão da resina quando polimerizada dentro de uma cavidade. 
 
18 - Assinale a alternativa incorreta com relação à placa bacteriana: 
a) As superfícies preferidas para a formação dos biofilmes são aquelas que apresentam uma junção líquido-sólido. 
b) As principais patologias que podem afetar o ecossistema bucal são condições mórbidas multifuncionais, ubíquas na 
população, sendo mediadas pela presença de placas bacterianas, ou seja, são fenômenos de superfície. 
c) A estrutura dos biofilmes é entrecortada por importantes canais de água que permitem a entrada de pequenas moléculas na sua 
profundidade. 
d) A natureza e a atividade das bactérias nos biofilmes são idênticas às observadas quando essas mesmas células microbianas 
estão em vida livre. 
 
19 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta um método de prevenção terciária da atividade cariogênica: 
a) Fluoterapia intensiva visando evitar o aparecimento de lesões visíveis. 
b) Controle do consumo frequente de sacarose. 
c) Redução sistemática da espessura das placas. 
d) Controle dos contatos salivares frequentes pelo binômio mãe-filho. 
 
20 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta uma situação onde pode ocorrer uma degradação muito rápida do 
cimento ionômero de vidro, sobretudo, quando frequentemente exposto a aplicações de flúor: 
a) Pacientes com cárie rampante. 
b) Pacientes em radioterapia que apresentam xerostomia. 
c) Pacientes com lesões de abrasão e/ou erosão. 
d) Pacientes com bruxismo. 
 
21 - Assinale a alternativa que apresenta um selante cavitário utilizado para a proteção do complexo dentina polpa: 
a) Hidróxido de cálcio. 
b) Cimento Ionômero de vidro. 
c) Cimento óxido de zinco e eugenol. 
d) Verniz cavitário. 
 
22 - Com relação ao diagnóstico de cárie secundária, assinale a alternativa incorreta: 
a) Normalmente, as lesões de cárie secundária se encontram nas margens cervicais e proximais das restaurações. 
b) O uso de sondas com pontas bem afiadas são capazes de indicar com precisão as lesões de cárie secundária. 
c) A cárie secundária é apontada como uma das principais razões para a substituição de restaurações.  
d) A desadaptação marginal de restaurações de amálgama não é um fator fundamental para o desenvolvimento de cárie 
secundária.  
 
23 - Todas as alternativas abaixo apresentam causas para a Erosão Intrínseca, exceto: 
a) Gravidez. 
b) Hérnia de hiato. 
c) Ácidos provenientes de dieta. 
d) Bulimia. 
 
24 - Assinale a alternativa abaixo que melhor descreve a anacorese: 
a) Atração positiva de microorganismos presentes na corrente sanguínea para o tecido inflamado ou necrosado, durante uma 
bacteremia. 
b) Penetração dos microorganismos pelos túbulos dentinários expostos após a perda do esmalte. 
c) Exposição pulpar à flora oral. 
d) Penetração de bactérias em direção à polpa durante a doença periodontal. 
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25 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos extirpa-nervos: 
a) Não corta ou atua em dentina. 
b) As polpas vitais são mais fáceis de serem removidas por esses instrumentos. 
c) É um excelente instrumento para a remoção de algodão ou cone de papel que possam estar no interior do canal. 
d) Sua conicidade é de 0,007 a 0,010 mm/mm.  
 
26 - Com relação ao uso de antiinflamatórios não esteróides, assinale a alternativa incorreta: 
a) Muitos pacientes que fazem uso de antiinflamatórios não esteróides podem apresentar lesão de mucosa gástrica, dor 
epigástrica e pirose. 
b) Ácido acetilsalicílico e paracetamol são fármacos úteis para o alívio de condições dolorosas intensas.  
c) A dipirona não representa uma boa opção para o alívio da dor pós-cirúrgica. 
d) Geralmente, as reações adversas mais graves associadas ao uso dos antiinflamatórios não esteróides, ocorrem após o uso 
prolongado dos mesmos. 
 
27 - Com relação às doenças e condições que afetam o periodonto, assinale a alternativa incorreta: 
a) A periodontite ulcerativa necrosante pode ser observada nos pacientes infectados com HIV e manifesta ulceração local e 
necrose do tecido gengival com rápida destruição do osso subjacente. 
b) A periodontite como manifestação de doença sistêmica é o diagnóstico a ser utilizado quando uma condição sistêmica é o 
maior fator predisponente, e fatores locais como grande quantidade de placa e cálculo não são claramente evidentes. 
c) A periodontite crônica é a forma mais comum de periodontite. 
d) Na periodontite agressiva há grandes acúmulos de placa e cálculo e uma interrelação com a desnutrição do organismo. 
 
28 - Com relação aos fatores que predispõem a doença periodontal, assinale a alternativa incorreta: 
a) A terapia ortodôntica pode afetar o periodonto por favorecer a retenção da placa, por injuriar diretamente a gengiva e por criar 
forças excessivas e/ou desfavoráveis nas estruturas de suporte do dente. 
b) Pacientes podem não estar cientes de seus hábitos de auto-injúrias, que podem ser importantes para a iniciação e progressão 
de suas doenças periodontais. 
c) Os fumantes exibem uma resposta imunológica mais severa e apresentam um maior número de supostos patógenos que não 
fumantes. 
d) Perda de inserção periodontal e perda dentária são maiores em pacientes com câncer tratados com alta dose de radiação. 
 
29 - Com relação aos princípios da cirurgia, assinale a alternativa incorreta: 
a) Suturas não reabsorvíveis provocam reações inflamatórias mais intensas que dificultam a cicatrização da ferida, quando 
comparadas com suturas reabsorvíveis. 
b) A técnica asséptica inclui minimizar a contaminação da ferida por microorganismos patogênicos. 
c) Os corticosteróides são úteis no controle do edema somente se administrado antes dos tecidos serem injuriados. 
d) Debridamento em geral só é usado durante o manejo de feridas expostas traumaticamente ou de tecidos gravemente lesados 
por uma patologia. 
 
30 - Assinale a alternativa correta com relação à radiografia periapical: 
a) É a melhor técnica radiográfica para visualizar as coroas dos dentes e das cristas ósseas alveolares. 
b) Técnica intrabucal para visualizar os dentes individualmente, ou em grupos, e o tecido alveolar de suporte. 
c) Essa técnica possibilita a melhor utilização possível dos princípios geométricos ideais de formação de imagem. 
d) A radiação absorvida em uma única radiografia periapical é menor do que a dose absorvida durante uma radiografia 
panorâmica. 




