
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTIA 
DATA: 29/04/2012 - PERÍODO: MANHÃ 

EDITAL 01/2012 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 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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AS PROFISSÕES 
  

− Sou lavrador — cavo a terra 
Para depois semear. 

− Eu, pescador, passo a vida 
Na canoa sobre o mar. 

 
− Mitigo as dores da vida 
Sou solícita enfermeira. 

− Eu sou  mecânico perito, 
Não sei de melhor carreira. 

 
− Operário, desde cedo, 
Que começa o meu labor. 

− Nos incêndios, o bombeiro, 
Revela o grande valor. 

 
− Eu sou médico excelente, 
Tenho curas assombrosas. 

− Na cozinha, ao fogo ardente, 
Faço comidas gostosas. 

 
− Comerciante zeloso, 

Não me afasto do balcão. 
− Eu sou modista afamada, 
Pois coso com perfeição. 

 
− Sacerdote caridoso, 
Eu trabalho pela cruz. 

− Aprendiz de carpinteiro, 
Eu sou o que foi Jesus. 

 
− Toda profissão é nobre 
Exercida com carinho, 

− Só o homem preguiçoso 
Acha o trabalho mesquinho. 

  
Nelson Nunes da Costa (RJ 1899 – 1976) Jornalista, professor, Membro da Academia Carioca de Letras.  Estudioso da 
Historiografia carioca foi diretor do departamento de História e Documentação do Município do Rio de Janeiro.  Cronista, 
jornalista, professor, contista e escritor. 
http://www.mundojovem.com.br/poema-vida-52.php 
 
Com base no texto resolva as questões abaixo: 
 
01 - Todas as pessoas têm uma profissão, e cada profissão tem seu valor, seja para a própria pessoa, seja para a sociedade 
de um modo geral, visto que essa acaba dividindo as profissões por um reconhecimento diferente. Assinale a alternativa 
correspondente ao número de profissões que aparecem no texto: 
a) 12.    c) 10. 
b) 11.    d) 09. 
 
02 - O verbo mitigar no texto significa: 
a) abrandar, amansar.   c) discorrer, acrescentar. 
b) resolver, discutir.   d) quebrar, dispor. 
 
03 - Quanto à ortografia, ocorrem muitos casos de confusões com algumas consoantes, assinale a alternativa abaixo em 
que todas as palavras estão escritas corretamente: 
a) catequisar, nobresa, seção, introspecção.   c) catequizar, nobreza, sessão, introspecção. 
b) catequizar, nobresa, sessão, introspecsão.   d) catequisar, nobreza, seção, introspecsão.  
 
04 - Assinale a justificativa pela permanência do acento nas palavras retiradas do texto: solícita, mecânico, médico, 
operário: 
a) todas terminam com vogais.    c) todas são paroxítonas. 
b) todas referem-se a um sujeito determinado.  d) nenhuma das alternativasanteriores. 
 
05 - Em relação à divisão silábica as palavras recebem uma classificação, assinale a alternativa que corresponda à 
classificação das seguintes palavras retiradas do texto: coso, afamada, sou, aprendiz: 
a) dissílaba, monossílaba, polissílaba, trissílaba.  c) trissílaba, polissílaba, dissílaba, monossílaba. 



 

b) monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba.  d) dissílaba, polissílaba, monossílaba, trissílaba. 
 
06 - O que o autor quis dizer com o último verso: “Acha o trabalho mesquinho”? 
a) Significa que todo trabalho é mesquinho.    c) Significa que trabalhar é complicado. 
b) Significa que o trabalho é desprovido de grandeza.  d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
07 - O termo “afamado” na frase: “Eu sou modista afamada”, significa: 
a) Modista doente.   c) Modista famosa. 
b) Modista sem fama.   d) Todas as alternativas anteriores. 
 
08 - Segundo o texto o que enobrece a profissão: 
a) Quando realizada com carinho.   c) Quando escolhida pelo retorno financeiro. 
b) Quando realizada para obter sucesso.  d) Quando escolhida pelo segmento familiar. 
 
09 - Identifique os pronomes que aparecem no texto e assinale a alternativa que caracteriza: 
a) pronomes demonstrativos e pessoais.  c) pronomes pessoais. 
b) pronomes possessivos e demonstrativos.  d) pronomes possessivos. 
 
10 - A regência é à relação de subordinação que ocorre entre um verbo (ou um nome) e seus complementos, assinale a 
alternativa em que a frase está escrita corretamente: 
a) Pedro foi para a Inglaterra.   c) Prejudicaram-lhe a carreira. 
b) Pedro beijou-lhe o rosto.   d) Todas as alternativas anteriores. 
 
11 - Dezoito trabalhadores realizam uma colheita em 22 dias trabalhando 10 horas por dia. Considerando-se o mesmo 
ritmo de trabalho, se fossem 20 trabalhadores, trabalhando 11 horas por dia, essa colheita seria feita em: 
a) 17 dias.   c) 19 dias. 
b) 18 dias.   d) 20 dias. 
 
12 - Um produto que era vendido por R$ 40,00 recebeu dois aumentos consecutivos de 20%. O valor desse produto após 
o segundo aumento no seu preço de venda é: 
a) R$ 48,00.   c) R$ 56,00. 
b) R$ 54,00.   d) R$ 57,60. 
 
13 - Megda comprou 2 esmaltes e 3 batons por R$ 54,40. Sabe-se que cada baton custou 3/4 do valor de cada esmalte. Se 
Megda tivesse comprado 1 batom e 1 esmalte teria pago: 
a) R$ 22,40.   c) R$ 24,40. 
b) R$ 24,20.   d) R$ 26,40. 
 
14 - Numa turma de sistemas para internet de determinada faculdade, 16 alunos possuem tablet, 22 possuem notebooks e 
11 possuem tablet e notebook. O número de alunos nessa turma é igual a: 
a) 11.    c) 38. 
b) 27.    d) 49. 
 

15 - Um prisma quadrangular regular possui diagonal da base medindo  cm e diagonal da face lateral medindo 13 

cm. O volume desse prisma é igual a: 
a) 200 cm3.   c) 300 cm3. 
b) 250 cm3.   d) 350 cm3. 
 
16 - O atual Ministro da Cultura do Brasil: 
a) Gilberto Gil.   c) Ana de Hollanda. 
b) Paulo Bernardo.  d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
17 - Em que ano foi criada pela primeira vez a Vila com denominação de Guarapuava (com sede na antiga povoação de 
Nossa Senhora de Belém da Atalaia)? 
a) 1.849.    c) 1.852. 
b) 1.850.   d) 1.859. 
 
18 - Em que ano o Governo de São Paulo nomeou o Diogo Pinto Azevedo Portugal, como chefe da bandeira povoadora 
para os Campos de Guarapuava? 
a) 1.802.    c) 1.812. 
b) 1.809.   d) 1.818. 
 
19 - Em que ponto cardeal o Município de Guarapuava se limita com apenas um município? 
a) Leste.    c) Oeste. 
b) Norte.   d) Sul. 
 



 

20 - José Antônio de Araújo Vasconcelos entrou para a história de Guarapuava como: 
a) Primeiro Juiz de Direito.  c) Primeiro Prefeito Eleito do Município. 
b) Primeiro Pároco da região.  d) Primeiro Prefeito nomeado do Município. 

 
21 - “Corre mais ou menos paralelo ao canal principal, podendo alcançar independentemente o ápice. Quase sempre é de 
menor calibre do que o principal.” 
O texto acima se refere ao: 
a) Canal Colateral.   c) Canal Secundário. 
b) Canal Adventício.   d) Interconduto. 
 
22 - Todas as alternativas abaixo apresentam aspectos ou características gerais da cavidade pulpar, exceto: 
a) A câmara pulpar quase sempre acompanha a forma da coroa do dente. 
b) Os canais radiculares podem apresentar variações quanto ao número, forma e direção e quanto aos tipos de ramificação. 
c) Os incisivos inferiores apresentam maior variedade de tipos de ramificações. 
d) Os incisivos superiores são os dentes que apresentam menor número de variações quanto ao número, forma e direção dos 
canais. 
 
23 - O segundo canal está presente em qual percentagem nos primeiros pré-molares inferiores:  
a) 66,6%.   c) 2,1%. 
b) 31,3%.   d) 15,3%. 
 
24 - Assinale a alternativa incorreta com relação à odontometria: 
a) O comprimento de trabalho estabelecido determina a extensão do canal na qual serão realizadas a limpeza e a modelagem. 
b) A precisão da limpeza e modelagem depende da precisão do comprimento de trabalho. 
c) O ponto de referência mais relevante clinicamente, para que se estabeleça o comprimento de trabalho, é a constrição apical.  
d) Do ponto de vista biológico, o ponto mais sensato para terminar o preparo do canal é aquém da constrição. 
 
25 - Com relação aos métodos para determinar o comprimento do canal, não está correto afirmar: 
a) O método mais comumente usado para se determinar o comprimento de um canal é a radiografia. 
b) Um canal e uma câmara secos eliminam a condução iônica, a qual pode dar uma indicação prematura de que o ápice foi 
atingido. 
c) Avaliação com pontas de papel - o ponto de umidade fornece uma localização exata com relação ao verdadeiro ponto final do 
canal.  
d) A habilidade de se determinar o comprimento do canal pela sensibilidade tátil deve ser desenvolvida ao longo da carreira, 
através de treinamento. 
 
26 - Com relação aos localizadores apicais eletrônicos, assinale a alternativa incorreta:  
a) O canal deve ser medido com o localizador apical após a extirpação da polpa e irrigação do canal. 
b) O localizador apical é superior à radiografia para detectar uma perfuração antes que ela seja alargada com o canal. 
c) O ideal é colocar a lima de mensuração no canal antes de conectar o condutor elétrico. 
d) Não são úteis no tratamento de dentes com câmara pulpar calcificada.  
 
27 - “Ação de penetração-tração com o instrumento. Esses dois movimentos são os mais limitados de todos os que são 
usados no preparo do canal. Essa técnica é eficiente com instrumentos tipo Hedstrom.” 
O texto acima se refere a qual movimento de instrumentação: 
a) Alargamento.    c) Limagem. 
b) Movimento Oscilatório.  d) Sondagem. 
 
28 - Com relação á instrumentação com o sistema Quantec, assinale a alternativa incorreta: 
a) A limpeza e modelagem são realizadas com o instrumento número 1, que possui uma pequena conicidade.  
b) Esse sistema consiste em um conjunto de 10 instrumentos que são usados de forma variada dependendo da anatomia do canal. 
c) A guia ampla dos instrumentos desse sistema é muito mais ampla, além de apresentar modificações que fornecem maior 
resistência para o instrumento. 
d) Esses instrumentos podem rapidamente rasgar, perfurar ou formar um degrau nos canais. 
 
29 - Os instrumentos manuais que são feitos a partir de uma haste de aço cônica de secção quadrangular ou triangular 
são: 
a) Lima Hedstrom. 
b) Instrumento híbrido. 
c) Instrumento tipo K. 
d) Extirpa nervo. 
 
30 - Na técnica coroa ápice, qual instrumento é utilizado para preparar os dois terços coronários do canal: 
a) Broca Peeso. 
b) Lima Hedstrom. 
c) Alargadores digitais. 
d) Broca Gates-Glidden. 



 

31 - Todas as alternativas abaixo apresentam alguns corretos princípios básicos de instrumentação, exceto: 
a) Obtenção de um acesso livre e direto aos canais radiculares. 
b) A instrumentação deve ser fácil e delicada, sem forçar demasiadamente o instrumento. 
c) O instrumento não deve ser removido com frequência do interior do canal para se evitar a perda de patência. 
d) Utilizar o instrumento intracanal com o tamanho adequado em relação ao dente a ser operado. 
 
32 - “Substância aquosas quelantes têm sido recomendadas durante a instrumentação ou na irrigação final para a 
remoção de partículas livres das paredes dos canais.” 
A qual substância o texto acima se refere? 
a) Hipoclorito de sódio.   c) Clorexidina. 
b) EDTA.    d) Soro fisiológico. 
 
33 - Com relação às técnicas de irrigação, está incorreto afirmar: 
a) A penetração da solução irrigadora ao longo do canal depende do calibre da agulha e do canal.  
b) Na fase inicial da instrumentação de canal constrito ou delgado, a sua lavagem deve ser auxiliada pelo uso de instrumental 
intracanal. 
c) O líquido efluente, pela irrigação, do interior do canal pode ser recolhido por pedaços de algodão, na intenção de se visualizar 
detritos ou elementos provenientes da cavidade pulpar. 
d) Após ser usada uma preparação auxiliar (quelante – anti-séptica), não deve ser feita uma nova irrigação com uma outra 
solução. 
 
34 - A irrigação deve, exceto: 
a) Preceder a sondagem e a determinação do comprimento do canal. 
b) Remover todo o conteúdo do Sistema de canais radiculares. 
c) Expulsar os materiais soltos, necróticos e contaminados antes que penetrem mais profundamente no canal e tecidos apicais.  
d) Ser quimicamente ativo. 
 
35 - O hipoclorito de sódio é capaz de proporcionar, exceto: 
a) Debridamento inicial.   c) Remoção da smear layer. 
b) Lubrificação.    d) Dissolução de tecidos. 
 
36 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à irrigação ultra-sônica, exceto: 
a) Aumento de custo e complexidade do sistema clínico de irrigação. 
b) A vibração ultra-sônica é incomparável na sua habilidade de melhorar a limpeza com irrigantes. 
c) Usada com uma lima fina, livre das paredes do canal, a energia ultra-sônica aquece a solução irrigadora e as vibrações 
ressoantes provocam o movimento do irrigantes. 
d) Esse método é melhor ser usado antes que a modelagem estiver completa. 
 
37 - Todas as alternativas abaixo apresentam requisitos para um material obturador de canais radiculares ser 
considerado ideal, exceto: 
a) Fácil remoção e radiolúcido.    c) Anti-séptico e flexível ou moldável. 
b) Quimicamente neutro e não sofre contração.  d) Durável e não causa manchamento dentário. 
 
38 - Com relação aos cimentos endodônticos, assinale a alternativa incorreta: 
a) Um bom cimento deve ser biocompatível e bem tolerado pelos tecidos perirradiculares. 
b) A adição do hidróxido de cálcio aos cimentos endodônticos aumenta o pH do material. A vantagem desses cimentos é que, 
esse alto pH, pode ser mantido com o passar do tempo. 
c) Uma resposta osteogênica tem sido observada em casos onde um cimento endodôntico com hidróxido de cálcio foi utilizado.  
d) Os cimentos podem agir como lubrificantes, facilitando o assentamento adequado do material obturador principal durante a 
obturação. 
 
39 - Com relação aos métodos de obturação, não está correto afirmar: 
a) A plastificação da guta percha é vista como bastante desejável. 
b) A palavra compactar, que significa colocar firmemente junto, reflete o que ocorre durante a obturação do canal radicular. 
c) A guta percha deve ser comprimida, concentrada e reduzida para conseguir selar adequadamente o sistema de canais. 
d) Utilizando o procedimento adequado, qualquer modo de obturar o canal pode ser altamente bem sucedido. 
 
40 - Com relação ao uso de solventes para a adaptação do material obturador dos canais radiculares, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) A utilização de solventes varia desde simples mergulho do cone de guta percha em um solvente para melhorar a adaptação ao 
canal até a produção de uma pasta de guta-percha e solvente completamente amolecida. 
b) É necessário permitir a dissipação do solvente químico, se volátil, ou a remoção do excesso de solvente pelo ácido. 
c) O que influencia o sucesso da técnica de obturação utilizando solventes é a forma do Canal e não a presença de resíduos de 
solvente. 
d) Técnicas utilizando solventes, apesar de não serem irritantes e apresentarem bom resultado final, devem ceder lugar a técnicas 
mais modernas. 

 




