
 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTIA 
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 - Com relação às zonas da mucosa oral, assinale a alternativa incorreta: 
a) A gengiva e o revestimento do palato mole são denominados mucosa mastigatória. 
b) A gengiva é parte da mucosa bucal que recobre os processos alveolares dos maxilares e circunda o colo dos dentes. 
c) O dorso da língua é revestido pela mucosa especializada. 
d) A membrana da mucosa bucal reveste a bochecha, além de outras estruturas da cavidade oral. 
 
22 - A “ranhura da gengiva livre”, em aproximadamente 50% dos casos, pode delimitar: 
a) A gengiva não inserida com o sulco gengival. 
b) A gengiva marginal com a gengiva inserida adjacente. 
c) A mucosa alveolar com a gengiva inserida. 
d) O sulco gengival com a gengiva marginal. 
 
23 - Com relação ao sulco gengival, está incorreto afirmar: 
a) É uma fenda rasa ou espaço em torno do dente, limitado de um lado pela superfície dentária e do outro pelo epitélio que reveste 
a margem livre da gengiva. 
b) Tem um formato em V e permite a entrada de uma sonda periodontal sem resistência. 
c) A profundidade do sulco gengival é um importante parâmetro para diagnóstico. 
d) Sob condições absolutamente normais, em animais livres de germes, a profundidade do sulco gengival é zero ou ao redor de 
zero.  
 
24 - Com relação à gengiva interdentária, assinale a alternativa incorreta: 
a) Na gengiva interdentária piramidal existe uma papila com a sua ponta imediatamente abaixo do ponto de contato. 
b) Na gengiva interdentária com formato de cratera, existe uma depressão que une a papila vestibular e lingual e se adapta ao 
formato do conto proximal. 
c) Os bordos laterais e a ponta das papilas interdentárias são formados pela continuação da gengiva marginal dos dentes 
adjacentes.  
d) Na presença de diastemas, a gengiva está firmemente aderida ao osso interdental formando uma superfície lisa e arredondada 
com uma papila de dimensões aumentadas.  
 
25 - Assinale a alternativa incorreta com relação à gengiva inserida: 
a) A largura da gengiva inserida é um parâmetro clínico importante e não deve ser confundida com a largura da gengiva 
queratinizada. 
b) A faixa de gengiva inserida é variável na face vestibular, diferindo nas várias áreas da boca. 
c) A gengiva inserida é firme, resiliente e está firmemente aderida ao dente.  
d) A superfície palatina da gengiva inserida da maxila une-se imperceptivelmente à mucosa palatina, firme e resistente. 
 
26 - As porções terminais das fibras principais que se inserem no cemento e no osso são chamadas: 
a) Fibras Apicais.   c) Fibras de Sharpey. 
b) Fibras Oblíquas.   d) Fibras Inter – radiculares. 
 
27 - “As chamadas ___________________ correm paralelamente à superfície radicular em sentido vertical e inclinam-se 
para inserir no cemento no terço cervical das raízes. Acredita-se que regulam o fluxo vascular.” 
As palavras que melhor completam a lacuna acima são: 
a) Fibras da crista alveolar.  c) Fibras Horizontais. 
b) Fibras Indiferentes.   d) Fibras Oxitalâmicas. 
 
28 - Assinale a alternativa abaixo que não apresenta uma classificação para o cemento: 
a) Cemento Acelular Pseudo-estratificado.  c) Cemento Celular Estratificado. 
b) Cemento Acelular Afibrilar.   d) Cemento Intermediário. 
 
29 - Com relação à espessura do cemento, assinale a alternativa incorreta: 
a) O cemento é mais espesso nas superfícies distais que nas mesiais. 
b) A formação do cemento é mais rápida nas regiões apicais, o que compensa a erupção do dente. 
c) O termo Hipercementose refere-se a um proeminente espessamento do cemento com aumento nodular no cerco cervical da raiz.  
d) A deposição de cemento é um processo contínuo que ocorre em diferentes velocidades durante a vida. 
 
30 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ao processo alveolar, exceto: 
a) É dividido em várias áreas de acordo com suas bases anatômicas, mas funciona como unidade. 
b) A maior porção vestibular e lingual dos alvéolos é formada apenas por osso medular. 
c) O processo alveolar é a porção da maxila e mandíbula que forma e suporta os alvéolos dentários. 
d) Os ossos dos maxilares consistem em um osso basal, que á porção das maxilas localizada apicalmente, mas não relacionadas 
com os dentes. 
 



 

31 - “Osso medular circundado pelas placas cribriformes das paredes do alvéolo dos dentes adjacentes e pelas corticais 
vestibulares e linguais.” 
A afirmativa acima se refere a (o): 
a) Periósteo. 
b) Septo interdental. 
c) Endósteo. 
d) Processo alveolar. 
 
32 - Todas as alternativas abaixo apresentam principais microorganismos que compõem a placa bacteriana e estão 
relacionadas com as doenças periodontais, exceto: 
a) Porphyromonas endodontalis. 
b) Prevonella denticola. 
c) Streptococcus mutans. 
d) Treponema médium. 
 
33 - O componente inorgânico da placa subgengival é derivado do(a): 
a) Fluido gengival. 
b) Saliva. 
c) Elemento dentário. 
d) Do sangue. 
 
34 - Todas as alternativas abaixo apresentam critérios dos Postulados de Koch, exceto: 
a) Os microorganismos devem ser rotineiramente isolados de indivíduos doentes. 
b) Os microorganismos devem crescer em cultura pura no laboratório. 
c) Os microorganismos devem ser resgatados das lesões em um animal de laboratório. 
d) Os microorganismos devem produzir doença idêntica quando inoculado em animais suscetíveis livres de germes. 
 
35 - “Perda de osso ao redor de um implante induzida por estresse, bactérias ou ambos.”  
A afirmativa acima se refere à: 
a) Desosteointegração. 
b) Infecção implantodôntica. 
c) Trauma de implante. 
d) Periinplantite. 
 
36 - A profundidade de sondagem próxima ao implante saudável é tipicamente: 
a) Igual aquela em um dente natural. 
b) Menor aquela em um dente natural. 
c) Maior que aquela em um dente natural. 
d) Varia muito de implante para implante sendo impossível fazer uma comparação. 
 
37 - Com relação às comparações das estruturas de suporte dos dentes e dos implantes, assinale a alternativa incorreta: 
a) A conexão do dente é: cemento, osso e ligamento periodontal. Do implante é: osseointegração, anquilose funcional do osso. 
b) A inserção conjuntiva no dente é: treze grupos perpendiculares às superfícies dentárias. No implante é: dez grupos - fibras 
circulares e paralelas. 
c) A vascularização no dente é maior do que nos implantes. 
d) O sangramento à sondagem é mais confiável do que nos implantes. 
 
38 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta a correta microbiota subgengival que está associada aos implantes com 
profundidade de sondagem maiores que 6 mm:  
a) 32% de espiroquetas, 18% de bastonetes móveis e 30% de cocóides. 
b) 60% de espiroquetas, 05% de bastonetes móveis e 25% de cocóides. 
c) 21% de espiroquetas, 40% de bastonetes móveis e 29% de cocóides. 
d) 10% de espiroquetas, 60% de bastonetes móveis e 20% de cocóides. 
 
39 - Todas as alternativas abaixo apresentam bactérias que surgem à medida que a profundidade de bolsa aumenta, 
exceto: 
a) Fusobacterium. 
b) Cocos gram positivos. 
c) Bacterióides negros pigmentados. 
d) Cocos Aeróbicos. 
 
40 - Um exsudato ou abscesso ao redor dos implantes pode indicar a presença de: 
a) Lesão periapical. 
b) Perda óssea acelerada. 
c) Periodontite. 
d) Infecções em dentes vizinhos. 

 




