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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 alternativas anteriores. 
 
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 - Assinale a alternativa incorreta com relação às considerações que devem ser avaliadas quando se decide pela 
antibioticoterapia: 
a) A antibioticoterapia deve continuar por pelo menos 2 a 3 dias após a remissão dos sinais e sintomas. 
b) A profilaxia com antibióticos só deve ocorrer em casos de real necessidade. 
c) Se houver falha na antibioticoterapia, o dentista deverá mudar de antibiótico e não aumentar a dose do antibiótico. 
d) Antibióticos, de uma forma geral, devem ser administrados juntamente com as principais refeições. 
 
22 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos analgésicos opióides e não opióides: 
a) Os opióides induzem vários efeitos colaterais, incluindo náusea, vômito, vertigem e o potencial para causar depressão 
respiratória e constipação. 
b) Uma dose de 60mg de codeína produz frequentemente mais analgesia que 650mg de aspirina ou 600mg de acetaminofeno. 
c) A combinação acetaminofeno-opióide representa uma alternativa para os pacientes que não podem tomar um antiinflamatório 
não esteroidais.  
d) As vantagens dos antiinflamatórios não esteroidais incluem sua eficácia analgésica bem estabelecida para dores de natureza 
inflamatória. 
 
23 - “A ________________ geralmente induz reações adversas menos frequentes, porque não interage com receptores 
adrenérgicos e porque induz um efeito pressor menos marcante que aquele induzido pelas aminas simpatomiméticas. 
Entretanto, se uma elevação da pressão arterial representa risco para o paciente, o uso de solução anestésica contendo 
este vasoconstritor também deve ser feito de forma criteriosa.” 
O texto acima se refere à:  
a) Epinefrina. 
b) Felipressina. 
c) Noradrenalina. 
d) Fenilefrina. 
 
24 - “Para inserir o instrumento, gira-o para a direita (sentido horário) com um quarto de volta ou menos, ao mesmo 
tempo em que se exerce uma pressão apical suave. Em seguida o instrumento é girado para a esquerda no mínimo um 
terço de volta (sentido anti-horário). A rotação para a esquerda tenta livrar o instrumento e levá-lo para fora do canal; 
portanto deve-se fazer uma pressão apical para impedir o recuo do instrumento, obtendo uma ação cortante.” 
O texto acima se refere a qual movimento de instrumentação endodôntica? 
a) Limagem. 
b) Alargamento. 
c) Instrumentação com força balanceada. 
d) Modelagem seriada de movimentos. 
 
25 - Assinale a alternativa que apresenta a correta descrição do canal acessório: 
a) Corre paralelamente ao canal principal, podendo alcançar independentemente o ápice. 
b) Deriva de um canal secundário para terminar na superfície externa do cemento apical. 
c) Sai de dentro da porção apical do canal principal, termina diretamente no pericemento apical. 
d) Coloca em comunicação os canais principais bifurcados.  
 
26 - Assinale a alternativa que não apresenta uma etiologia da pericementite apical: 
a) Trauma oclusal. 
b) Medicamentos altamente irritantes ultrapassando o forame. 
c) Sequela de um abscesso apical agudo.  
d) Movimentos ortodônticos violentos. 
 
27 - Com relação às limas tipo K, assinale a alternativa correta: 
a) São feitas a partir de uma haste cilíndrica de aço.  
b) Atuam principalmente através do esmagamento da dentina quando girada dentro de um canal de diâmetro ligeiramente menor 
do que seu. 
c) Atuam nas paredes do canal quando tracionadas, mas não possuem efeito algum no momento da sua introdução no canal. 
d) Fazem um auto-rosqueamento profundo com facilidade nas paredes dentinárias quando empregado um movimento rotatório. 
 
28 - O tamanho da área focal deve ser sempre, exceto: 
a) Ajustada pelo operador de acordo com a técnica radiográfica. 
b) A menor possível, determinada pelo fabricante. 
c) A maior possível, determinada pelo fabricante. 
d) Ajustada pelo operador de acordo com o tempo de exposição. 
 
 
 



 

29 - Qual a técnica utilizada para a obtenção da radiografia abaixo: 

 
a) Técnica de Clarck.   c) Técnica Le Master. 
b) Técnica da bissetriz.   d) Técnica oclusal. 
 
30 - Assinale a alternativa incorreta com relação às radiografias panorâmicas: 
a) A radiografia panorâmica obtém em uma só imagem uma cobertura anatômica muito ampla. 
b) A radiografia panorâmica está indicada para pesquisa de cáries, doença periodontal e doenças periapicais devido aos detalhes 
fornecidos por esse método. 
c) Podemos visualizar em uma radiografia panorâmica: ramos e ângulos mandibulares, a articulação temporomandibular, o 
processo estilóide, os seios maxilares e as bordas inferiores das órbitas. 
d) A radiografia panorâmica é mais eficiente do que a intrabucal na detecção de lesões osteolíticas e escleróticas periapicais. 
 
31 - Com relação à adesão dos materiais restauradores aos tecidos dentários, assinale a alternativa incorreta: 
a) Em uma cavidade oclusal acumulam-se mais tensões na massa da resina durante sua polimerização. 
b) Os protocolos adesivos podem ser facilmente conseguidos através do condicionamento ácido do esmalte, o qual transforma a 
superfície lisa do esmalte em superfície irregular, diminuindo a sua energia e superfície. 
c) A formação de tags de resina dentro de microporosidades do esmalte é o mecanismo fundamental na adesão de resinas ao 
esmalte pré-condicionado com ácido fosfórico. 
d) Os valores de adesão das resinas compostas ao esmalte condicionado por ácido são geralmente acima de 20 MPa. 
 
32 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas evidências convincentes de que é possível monitorar lesões 
proximais sem restaurá-las de imediato, exceto:  
a) As lesões proximais de esmalte podem levar cerca de 4 anos até atingir a dentina. 
b) As lesões que pela aparência radiográfica estão confinadas ao esmalte já apresentam envolvimento dentinário, mas nem por 
isso necessitam intervenção restauradora. 
c) Pelo aspecto da imagem radiológica é possível traduzir se a lesão está paralisada ou em atividade.  
d) A probabilidade da presença de cavidade macroscópica na superfície de lesões proximais aumenta à medida que elas 
progridem em direção à polpa. 
 
33 - Para a seleção de uma resina composta para restaurações diretas em dentes posteriores devem-se levar em 
consideração alguns critérios. Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação a esses critérios, exceto:  
a) A qualidade deve estar acima do critério estética. 
b) Deve-se dar preferência para as resinas que estão disponíveis há mais tempo no mercado e que possuem estudos clínicos que 
comprovem sua efetividade. 
c) A procedência deve ser sempre levada em consideração. As grandes empresas que atuam há muitos anos no mercado levam 
vantagem nesse quesito. 
d) É preferível sempre utilizar uma resina mais fácil de manusear que adaptar-se a uma nova técnica. 
 
34 - Para facilitar a escolha de cores de um trabalho restaurador, todas as normas abaixo devem ser seguidas, exceto: 
a) A escolha das cores deve ser feita sob isolamento absoluto, com dentes limpos e secos. 
b) Deve-se usar, preferencialmente, luz natural para a escolha das cores. 
c) A escala de cores deverá ser executada pelo profissional, cada vez que adquirir um novo lote de resina composta. 
d) A escala de cores deverá ser mantida num frasco com água para que a resina composta fique sempre hidratada.  
 
35 - Com relação às provas de vitalidade pulpar, não está correto afirmar: 
a) A prova da anestesia é raramente utilizada na prática devido às suas indicações restritas. 
b) A prova de cavidade pode ser utilizada como último recurso de diagnóstico da vitalidade pulpar. 
c) Em estados mais avançados de pulpite aguda, a resposta ao calor é violenta. 
d) A resposta da polpa hiperemiada ao frio é acentuada, sendo a dor ainda mais intensa com o calor, em uma comparação 
relativa. 
 



 

36 - Todas as alternativas abaixo apresentam movimentos principais que podem ser aplicados ao fórceps para luxar os 
dentes e expandir o osso alveolar, exceto: 
a) Pressão apical. 
b) Força Vestibular. 
c) Força oscilatória. 
d) Pressão de rotação. 
 
37 - Assinale a alternativa incorreta com relação à Lidocaína: 
a) A lidocaína é considerada o anestésico padrão em odontologia, com o qual todos os outros anestésicos são comparados. 
b) A dose máxima recomendada da lidocaína é de 14mg/Kg para o adulto, não excedendo 20 tubetes. 
c) A lidocaína foi o primeiro anestésico do grupo amida a ser sintetizado. 
d) Para aplicação tópica, a concentração da lidocaína pode ser de 5%. 
 
38 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretos mecanismos exatos pelos quais os anestésicos locais interrompem a 
condução nervosa, exceto: 
a) Age primeiramente na camada externa biomolecular de lipoproteína do nervo. 
b) A ação destes agentes anestésicos é estabilizar a membrana do nervo em estado polarizado, bloquear a não despolarização, 
bloqueando a condução nervosa. 
c) Reduz a permeabilidade da membrana do nervo ao potássio. 
d) Bloqueia a condução nervosa e essa ação é reversível e não produz dano ao nervo. 
 
39 - Todas as alternativas abaixo apresentam contra-indicações sistêmicas para extrações dentárias, exceto: 
a) Angina de peito instável. 
b) Doença renal com uremia grave. 
c) Diabete instável. 
d) Dentes que estão localizados dentro de uma área de tumor, especialmente tumor maligno. 
 
40 - Assinale o nome da alavanca que possui haste angulada com uma lâmina similar à alavanca reta: 
a) Cryer. 
b) Crane. 
c) Potts. 
d) Allis. 

 
 

 
 
 

  
 




