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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro 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, 50 (cinquenta) 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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Reportagem Fantástico - Edição do dia 29/01/2012 - Atualizado em 02/02/2012 
Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos 

 
Em 2009 a Anvisa proibiu a venda de formol puro no país todo. Mesmo assim, ele continuou 

sendo usado agora com outros nomes: escova inteligente, marroquina, egípcia e de chocolate. 
As autoridades de saúde já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso.  
Estamos falando do formol, substância química, de cheiro forte, e cuja venda é controlada. Então, 

por que as mulheres continuam usando o formol? E por que salões de beleza insistem em aplicar o 
produto, em doses excessivas, para alisar o cabelo?... 
 

 
Reportagem é um tipo de gênero textual, que busca recuperar informações apresentadas no dia-a-dia e 
aprofundá-las, além de informar um fato, observa suas raízes e o desenrolar dele. (Faria e Zanchetta, 2002). 
 
01 - No título da reportagem “Formol é usado ilegalmente em salões de beleza para alisar os cabelos”,  temos a 
presença de que tipo de oração: 
a) oração final. 
b) oração causal. 
c) oração preposicional. 
d) oração dissertativa. 
 
02 - As palavras “ilegalmente e extremamente” pertencem a que classe de palavras: 
a) adjetivo e advérbio. 
b) apostos e adjetivo. 
c) advérbios. 
d) adjuntos. 
 
03 - Na informação: “As autoridades já alertaram: o conteúdo do frasco é extremamente perigoso”, qual a 
significação dos dois pontos na frase: 
a) introduzir uma fala. 
b) indicar uma enumeração. 
c) fazer uma citação. 
d) separar um período. 
 
04 - Os porquês sofrem variações conforme sua funcionalidade, assinale a alternativa incorreta sobre os porquês 
da língua portuguesa: 
a) Quando se faz uma pergunta utiliza-se o por que separado e sem acento. 
b) Quando fazemos uma pergunta e colocamos o por que no final da frase, esse é separado e com acento circunflexo. 
c) O porque junto vem na explicação, ou resposta a uma pergunta. 
d) O porquê junto e com acento circunflexo se utiliza como adjetivo. 
 
05 - Segundo a nova ortografia pode-se afirmar sobre a crase: 
a) Obrigatória com a utilização de topônimos. 
b) O acento é facultativo quando o uso do artigo fica facultado antes dos pronomes possessivos. 
c) Proibida antes da palavra masculina e substantivo tomado em sentido genérico ou indeterminado. 
d) Todas as alternativas. 
 
“Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para 
escrever, e nasci para criar meus filhos. O ‘amar os outros’ é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, 
com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o 
tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação 
individual que conheço: ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca [...].” Clarice 
Lispector (http://claricelispectorclarice.blogspot.com.br/) 
 
06 - A coerência e a coesão são conceitos importantes para compreensão do texto. Assinale a frase que não está 
correta: 
a) Há coisas para as quais eu nasci e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
b) Há três coisas para as quais nasço e dou minha vida: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
c) Três coisas justificam minha existência: amar os outros, escrever e criar meus filhos. 
d) Há três coisas para as quais justificam meu nascimento e para mim fazer: amar os outros, escrever e criar meus 
filhos. 
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07 - A nova ortografia trata da acentuação com delicadeza, sobre os ditongos abertos assinale a alternativa 
correta: 
a) ideia, estreia, herói. 
b) trofeu, joia, asteroide. 
c) papeis, plateia, paranoia. 
d) assembleia, heroi, boia. 
 
08 - Em relação ao verbo sabemos que ele pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição, 
assinale a frase abaixo em que a utilização da preposição está incorreta: 
a) A mãe agrada o filho. 
b) A mãe agrada ao filho. 
c) O filho agrada a mãe. 
d) O filho agrada lhe mãe. 
 
09 - Quanto a utilização da preposição, assinale a frase correta: 
a) Respondi meu patrão. 
b) Respondi ao meu pai. 
c) Respondemos às perguntas. 
d) Respondeu-lhe à altura. 
 
10 - Em relação ao uso do hífen assinale a alternativa correta segundo a reforma ortográfica: 
a) subediretor, hiperinflação, antiherói. 
b) pansexual, pan-americano, mini-hotel. 
c) superomem, vice-rei, subediretor. 
d) subsecretário, minirreforma, autoretrato. 

  
11 - Milton possui um caminhão basculante cuja caçamba, em formato de paralelepípedo reto retângulo, tem 
dimensões de 1,6 m, 3 m e 90 cm. Para transportar um total de 25 m3 de terra com esse caminhão Milton terá 
que fazer, no mínimo: 
a) 4 viagens. 
b) 5 viagens. 
c) 6 viagens. 
d) 7 viagens. 
 
12 - Aristeu perdeu uma aposta e teve que pagar uma rodada de pastéis e refrigerantes na lanchonete do Jander. 
Ao todo, foram consumidos 17 pastéis e 5 refrigerantes. Sabe-se que cada pastel custa 2/5 do valor de um 
refrigerante e o valor da conta ficou em R$ 53,10. Após pagar essa conta, Aristeu pediu mais 3 pastéis e 1 
refrigerante, pagando por esse novo pedido o valor de: 
a) R$ 9,90. 
b) R$ 11,20. 
c) R$ 12,40. 
d) R$ 13,10. 
 
13 - O quadrado de um número natural, adicionado de seu dobro mais 5 unidades é igual a 8. Esse número é: 
a) 0. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 
 
14 - Em um grupo de 24 amigos, sabe-se que o número de pessoas que possuem celular é o dobro do número de 
pessoas que possuem notebook e o número de pessoas que possuem notebook e celular é igual a 3. Então, o 
número de pessoas que possuem notebook é igual a: 
a) 6. 
b) 7. 
c) 8. 
d) 9. 
 
15 - Numa metalúrgica, 7 máquinas, trabalhando 12 horas por dia produzem 6300 peças. Se fossem 8 máquinas, 
trabalhando 10 horas por dia, seriam produzidas: 
a) 5500 peças. 
b) 5800 peças. 
c) 6000 peças. 
d) 6150 peças. 
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16 - Na edição de um texto através do software Microsoft Word 2003 (em Português do Brasil), pode-se 
selecionar todo um texto através da seguinte combinação de teclas:  
a) Ctrl + A. 
b) Ctrl + T. 
c) Ctrl + C. 
d) Ctrl + V. 
 
17 - Ao se realizar o download de um arquivo de texto via internet e salvá-lo na área de trabalho do Windows, 
este ficará alocado na seguinte memória do computador:  
a) Memória Principal (RAM). 
b) Memória Secundária (HD). 
c) Memória ROM (BIOS). 
d) Memória Regional (MR). 
 
18 - A figura abaixo representa uma porta e também um conector, relacionados com a seguinte tecnologia: 
a) PCA. 
b) PS/2. 
c) Serial. 
d) USB. 
 
 
 
 
19 - Para realizar a edição e visualização de um arquivo com extensão .xls, deve-se utilizar o seguinte aplicativo:  
a) Microsoft Access. 
b) Microsoft Excel. 
c) Microsoft Word. 
d) Microsoft Paint. 
 
20 - Fazendo uso do navegador Internet Explorer ou Mozilla Firefox, o atalho via teclado que tem como função 
atualizar a página que está sendo visualizada é:  
a) Shift + R. 
b) F5. 
c) Alt + A. 
d) F13. 
 

21 - Aproximadamente, qual é a densidade demográfica do município de Fazenda Rio Grande? 
a) 700 habitantes por km². 
b) 770 habitantes por km². 
c) 800 habitantes por km². 
d) 880 habitantes por km². 
 
22 - Em que ano foi criada no município de Fazenda Rio Grande a Paróquia de São Gabriel da Virgem 
Dolorosa? 
a) 1.968. 
b) 1.978. 
c) 1.988. 
d) 1.998. 
 
23 - Em que data foi instalado o Município de Fazenda Rio Grande? 
a) 16/11/1.981. 
b) 01/07/1.983. 
c) 26/01/1.990. 
d) 01/01/1.993. 
 
24 - Francisco Claudino Ferreira entrou para a história do município de Fazenda Rio Grande como: 
a) Primeiro médico a clinicar na região. 
b) Primeiro prefeito eleito pelo voto direto. 
c) Primeiro proprietário de terras da localidade.  
d) Primeiro religioso a oficiar uma missa na cidade. 
 
25 - O aldeamento original formado pelos índios na região onde hoje se localiza o município de Fazenda Rio 
Grande era denominado: 
a) Capocu.   c) Pocacu. 
b) Cupoca.   d) Pocuca. 
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26 - Quando de sua criação, qual era a principal atividade da Fazenda Rio Grande? 
a) Agricultura de subsistência. 
b) Criação de cavalos. 
c) Horticultura. 
d) Plantação de gêneros de primeira necessidade. 
 
27 - Quanto tempo se passou entre a criação e a instalação do município de Fazenda Rio Grande? 
a) Exatos três anos. 
b) Mais de três anos. 
c) Nenhum dia, nosso município foi criado e instalado na mesma data. 
d) Quase três anos. 
 
28 - O atual Ministro do Esporte do Brasil é: 
a) Orlando Silva. 
b) Paulo Bernardo. 
c) Aldo Rebelo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29 - Segundo os historiadores do Município de Fazendo Rio Grande, qual o significado do termo “iguaçu” em 
tupi-guarani? 
a) Água doce ou rio de água doce. 
b) Água grande ou rio grande. 
c) Água sagrada ou rio sagrado. 
d) Água tortuosa ou rio bravo. 
 
30 - O Estado do Paraná possui quantos anos de emancipação? 
a) 500. 
b) 502. 
c) 503. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
31 - Com relação à remoção de dentes inclusos mandibulares, está incorreto afirmar: 
a) O princípio básico na remoção de dentes inclusos da mandíbula é o emprego da técnica do seccionamento. 
b) A osteotomia deve ser iniciada no sentido horizontal, com extensão correspondente a cinco larguras do cinzel e logo 
atrás da raiz distal do segundo molar.  
c) O osso deve ser removido para expor a coroa, que será clivada com um cinzel bem afiado. 
d) A relação do dente com o canal mandibular deve ser observada, para que o paciente possa ser prevenido sobre uma 
eventual parestesia pós operatória. 
 
32 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação aos princípios da cirurgia odontológica, exceto: 
a) As técnicas atuais de assepsia da região bucal baseiam-se principalmente em prevenir a contaminação das feridas por 
bactérias estranhas ou mais virulentas. 
b) A abordagem analítica à terapêutica cirúrgica é uma das mais importantes contribuições para o cuidado do paciente 
cirúrgico. 
c) Não se deve levar em conta no planejamento cirúrgico, as formas de reparação, já que cada organismo pode reagir 
diferentemente a cada tipo de injúria. 
d) O conhecimento das características das respostas do organismo à injúria dá ao cirurgião, meios de avaliar o progresso 
do paciente após uma cirurgia, fornecendo abertura para a terapêutica apropriada. 
 
33 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas vantagens com relação às próteses adesivas, exceto: 
a) Estética favorável devido à pequena exposição de liga metálica. 
b) Conservação da estrutura dentária devido ao desgaste reduzido. 
c) Possibilidade de manter margens supragengivais. 
d) Redução de tempo clínico. 
 
34 - Com relação às estruturas anatômicas das regiões da cabeça e pescoço, assinale a alternativa incorreta: 
a) A parte motora do nervo trigeminal, sexto par craniano, é responsável pela inervação dos músculos da expressão 
facial. 
b) O músculo temporal, um dos músculos da mastigação, quando contraído, provoca a elevação mandibular, fechando a 
boca. 
c) O seio maxilar ocupa todo o corpo da cavidade maxilar, é descrito como uma pirâmide triangular cuja base é formada 
pelas paredes nasais laterais e verticais.  
d) Dois ramos da carótida externa são responsáveis pelo suprimento sanguíneo dos maxilares. 
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35 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ao uso dos antibióticos e antiinflamatórios, exceto: 
a) O uso prolongado de antiinflamatórios não esteróides pode promover elevação da pressão arterial, principalmente em 
pacientes que já apresentam predisposição ou em hipertensos que fazem uso de anti-hipertensivos. 
b) A antibioticoterapia deve continuar por pelo menos 2 a 3 dias após a remissão dos sinais e sintomas.  
c) Muitos pacientes que fazem uso dos antiinflamatórios esteróides podem apresentar lesão de mucosa gástrica, dor 
epigástrica e pirose. 
d) A profilaxia com antibióticos só deve ocorrer em casos de real necessidade. 
 
36 - “O preparo deve apresentar características que impeçam o deslocamento axial da restauração quando 
submetida às forças de tração.” 
O texto acima se refere à: 
a) Rigidez estrutural. 
b) Resistência e estabilidade. 
c) Retenção. 
d) Integridade marginal. 
 
37 - Assinale a alternativa incorreta com relação às resinas compostas: 
a) As resinas compostas envolvem uma fase dispersa de partículas de carga, distribuídas dentro de uma fase contínua. 
b) As resinas híbridas podem ser utilizadas em uma variedade de situações, tanto em dentes anteriores, como em 
posteriores. 
c) As resinas de micropartículas têm 50-75% vol. de carga. Devido a essa dimensão, as restaurações podem chegar a um 
polimento semelhante ao do esmalte dental. 
d) Sistemas indiretos de resinas têm como vantagens: propriedades mecânicas satisfatórias, facilidade de ajuste e menos 
abrasão da dentição antagonista. 
 
38 - “Em relação aos pacientes com diabete melito não controlado, o dentista deve estar atento ao possível efeito 
hiperglicemiante que pode ocorrer após a injeção de uma solução anestésica contendo ________.” 
O vasoconstritor que melhor completa o texto acima é: 
a) Felipressina. 
b) Epinefrina. 
c) Norepinefrina. 
d) Fenilefrina. 
 
39 - “Técnica radiográfica intrabucal para visualizar os dentes individualmente, ou em grupos, e o tecido 
alveolar de suporte. A principal característica dessa técnica é a riqueza de detalhes da imagem radiográfica.” 
O texto acima se refere à: 
a) Radiografia Interproximal. 
b) Radiografia Panorâmica. 
c) Tomografia dentária. 
d) Radiografia Periapical. 
 
40 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretos critérios preenchidos pelos estreptococos grupo mutans, 
usados para confirmação dessa espécie de microorganismos como fator etiológico da doença cárie, exceto:  
a) A eliminação (temporária) ou o controle dos microorganismos faz decrescer a atividade da doença. 
b) Os microorganismos não induzem a formação de anticorpos específicos contra ele. 
c) Os microorganismos possuem fatores de virulência capazes de produzir a doença. 
d) Os microorganismos são capazes de reproduzir a doença em modelos animais. 
 
41 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às vantagens das técnicas restauradoras adesivas, 
exceto: 
a) Os sistemas adesivos não interferem na aparência das restaurações, especialmente e cavidades localizadas na 
superfície vestibular dos dentes anteriores. 
b) A restauração pode ser rotineiramente concluída em uma sessão. 
c) O preparo cavitário pode ser executado com mínimo sacrifício de estrutura dentária sadia. 
d) Apesar de ser necessário mais tempo operatório para realizar todo o procedimento em relação às técnicas tradicionais 
que empregam bases e /ou liners para a proteção do complexo dentina polpa, os sistemas adesivos são eficazes e 
resistem através do tempo. 
 
42 - Com relação à anestesia do nervo alveolar inferior, não está correto afirmar: 
a) A zona anestesiada quando o nervo alveolar inferior é bloqueado inclui os dentes de metade da mandíbula, a gengiva 
bucal nas regiões posterior e anterior da mandíbula.  
b) A abordagem para o nervo alveolar inferior através da fenda mandibular é mais confiável, portanto, a injeção de uma 
quantidade de anestésico é necessária. 
c) Em alguns casos raros pode ocorrer de uma anestesia mandibular de bloqueio deixar o terceiro molar sensível devido 
à uma variação na ramificação do alveolar inferior.  
d) A parestesia do nervo facial ou de um dos seus ramos pode ocorrer durante uma anestesia mandibular de bloqueio. 
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43 - Assinale a alternativas abaixo que está incorreta com relação às vantagens dos pinos de fibra de carbono: 
a) Adesão química às resinas para uso odontológico, não necessitando de tratamento de sua superfície. 
b) Biocompatibilidade. 
c) Resistência à corrosão. 
d) Características mecânicas semelhantes às da dentina. 
 
44 - Assinale a alternativa abaixo que não apresenta uma indicação dos cimentos ionoméricos: 
a) Como material restaurador definitivo na odontopediatria. 
b) Como núcleo de preenchimento. 
c) Em pacientes com xerostomia. 
d) Como protetor do complexo dentina polpa. 
 
45 - Com relação ao diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento da doença periodontal, não está correto 
afirmar: 
a) A história médica do paciente ajuda o clínico no diagnóstico de manifestações bucais de doenças sistêmicas e na 
detecção de fatores que possam estar influenciando a resposta dos tecidos periodontais. 
b) É necessária uma série de radiografias intra-oral completa para o diagnóstico e planejamento do tratamento 
periodontal. 
c) O índice de sangramento do sulco fornece uma avaliação objetiva e facilmente reproduzível do estado gengival. Ele é 
útil para detectar mudanças inflamatórias severas e avançadas tais como a presença de lesões inflamatórias na base da 
bolsa periodontal. 
d) A exploração cuidadosa com uma sonda periodontal é o único método preciso para detectar as bolsas periodontais.  
 
46 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos instrumentos periodontais: 
a) Os exploradores são usados para localizar depósitos subgengivais e áreas de cárie. 
b) A foice é utilizada primariamente para remover cálculos supragengivais. 
c) As curetas de Gracey e suas modificações são os melhores instrumentos para raspagem e alisamento subgengival, 
devido a sua melhor adaptação à anatomia radicular. 
d) Os cinzéis são usados para a raspagem de cálculo salientes ou em bloco. A extremidade cortante é biselada e a 
lâmina é ligeiramente côncava. 
 
47 - Assinale a alternativa incorreta com relação às vantagens dos cimentos de ionômero de vidro: 
a) Compensação da contração de polimerização pela adsorção de água. 
b) Adesão à estrutura dental. 
c) Liberação de flúor. 
d) Coeficiente de expansão térmica semelhante ao dente. 
 
48 - Qual dos movimentos de instrumentação está relacionado com a oscilação da lima para um lado e para o 
outro, para a direita (30 a 60 graus) e para a esquerda (30 a 60 graus), à medida que o instrumento é introduzido 
no canal:  
a) Limagem. 
b) Sondagem. 
c) Alargamento. 
d) Movimento Oscilatório. 
 
49 - Com relação aos objetivos do tratamento expectante, não está correto afirmar: 
a) Remineralizar toda a dentina infectada. 
b) Bloquear as agressões que atingem a polpa. 
c) Interromper o circuito metabólico proporcionado pelos fluidos bucais às bactérias do tecido cariado.  
d) Estimular a formação de dentina terciária ou reparadora. 
 
50 - Com relação à decisão de quando restaurar e quando deter a doença cárie, não está correto afirmar: 
a) Os sintomas precoces de cárie observada em radiografia interproximal, em particular quando se observa que apenas o 
esmalte está envolvido, não deve tomar decisão automática para restaurar.  
b) Ao decidir sobre substituir ou não uma restauração morfologicamente imperfeita, ou outra com possível cárie 
secundária a ela associada, é necessário pesar as vantagens de uma intervenção operatória contra as suas desvantagens.  
c) Em lesões de cárie radicular, o controle restaurador é sempre o mais apropriado para se obter sucesso a longo prazo. 
d) As indicações para tratamento restaurador em uma área de cicatrícula ou fissura relacionam-se com a probabilidade 
de haver lesão de cárie significante na dentina. 
 

 







