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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 02/2013 PARA PROVIMENTO 
DE VAGAS PARA O CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL DO 

MUNICÍPIO DE TERRA BOA - ESTADO DO PARANÁ 
 

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 
DATA: 29/09/2013 - PERÍODO DE PROVA: MANHÃ 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 
(trinta) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada uma, 
correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
� Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 
INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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NO AEROPORTO 

Carlos Drummond de Andrade 
 
1º Viajou meu amigo Pedro. Fui leva-lo ao Galeão, onde esperamos três horas o seu quadrimotor. Durante esse 
tempo, não faltou assunto para nos entretermos, embora não falássemos da vã e numerosa matéria atual. Sempre 
tivemos muito assunto, e não deixamos de explorá-lo a fundo. Embora Pedro seja extremamente parco de palavras, 
e, a bem dizer, não se digne de pronunciar nenhuma. Quando muito, emite sílabas; o mais é conversa de gestos e 
expressões, pelos quais se faz entender admiravelmente. É o seu sistema. 
2º  Passou dois meses e meio em nossa casa, e foi hóspede ameno. Sorria para os moradores, com ou sem 
motivo plausível. Era a sua arma, não direi secreta, porque ostensiva. A vista da pessoa humana lhe dá prazer. Seu 
sorriso foi logo considerado sorriso especial, revelador de suas boas intenções para com o mundo ocidental e 
oriental, e em particular o nosso trecho de rua. Fornecedores, vizinhos e desconhecidos, gratificados com esse 
sorriso (encantador, apesar da falta de dentes), abonam a classificação. 
3º Devo dizer que Pedro, como visitante, nos deu trabalho; tinha horários especiais, comidas especiais, roupas 
especiais, sabonetes especiais, criados especiais. Mas sua simples presença e seu sorriso compensariam providências 
e privilégios maiores. Recebia tudo com naturalidade, sabendo-se merecedor das distinções, e ninguém se lembraria 
de acha-lo egoísta ou importuno. Suas horas de sono – e lhe apraz dormir não só ___ noite como principalmente de 
dia – eram respeitadas como ritos sagrados, a ponto de não ousarmos erguer ___ voz para não acordá-lo. 
Acordaria sorrindo, como de costume, e não se zangaria com a gente, porém nós mesmos é que não nos 
perdoaríamos o corte de seus sonhos. Assim, por conta de Pedro, deixamos de ouvir muito concerto para violino e 
orquestra, de Bach, mas também nossos olhos e ouvidos se forraram ___ tortura da televisão. Andando na ponta 
dos pés, ou descalços, levamos tropeções no escuro, mas sendo por amor de Pedro não tinha importância. 
4º Objetos que visse em nossa mão, requisita-os. Gosta de óculos alheios (e não os usa), relógios de pulso, 
copos, xícaras e vidros em geral, artigos de escritório, botões simples ou de punho. Não é colecionador; gosta das 
coisas para pegá-las, mirá-las e (é seu costume ou sua mania, que se há de fazer) pô-las na boca. Quem não o 
conhecer dirá que é péssimo costume, porém duvido que mantenha este juízo diante de Pedro, de seu sorriso sem 
malícia e de suas pupilas azuis – porque me esquecia de dizer que tem olhos azuis, cor que afasta qualquer suspeita 
ou acusação apressada, sobre a razão íntima de seus atos. 
5º Poderia acusa-lo de incontinência, porque não sabia distinguir entre os cômodos, e o que lhe ocorria fazer, 
fazia em qualquer parte? Zangar-me com ele porque destruiu a lâmpada do escritório? Não. Jamais me voltei para 
Pedro que ele não me sorrisse; tivesse eu um impulso de irritação, e me sentiria desarmado com sua azul maneira 
de olhar-me. Eu sabia que essas coisas eram indiferentes ___ amizade que tínhamos – e, até, que a nossa amizade 
lhes conferia caráter necessário de prova; ou gratuito, de poesia e jogo. 
6º Viajou meu amigo Pedro. Fico refletindo na falta que faz um amigo de um ano de idade a seu companheiro 
já vivido e puído. De repente o aeroporto ficou vazio. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Cadeira de balanço. Reprod. Em: Poesia completa e prosa.  Rio de Janeiro: José Aguilar, Abril, 1973 p. 1107-

1108. (adaptado). 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) à – a – à – à. 
b) à – à – a – a.  
c) a – a – à – à.  
d) a – à – à – a. 
 
02 - Pelas características que apresenta o texto é: 
a) um relatório. 
b) informativo. 
c) uma crônica. 
d) uma dissertação subjetiva. 
 
03 - Analise as relações expressas pelas preposições destacadas e em seguida assinale a alternativa 
em que a sequência está correta: 
I - o mais é conversa de gestos e expressões. (1º parágrafo) 
II - o nosso trecho de rua. (2º parágrafo) 
III - de suas pupilas azuis. (4º parágrafo) 
IV - a nossa amizade lhes conferia caráter necessário de prova. (5º parágrafo) 
a) assunto – posse – origem – matéria. 
b) posse – origem – posse – finalidade. 
c) modo – lugar – posse – meio. 
d) direção – posse – matéria – motivo. 
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04 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do texto e em 
seguida assinale a correta: 
a) Os vocábulos “lâmpadas e importância” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. 
b) As palavras “egoísta e juízes” são acentuadas porque o “i” é vogal tônica de hiato. 
c) “plausível” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “el”. 
d) As palavras “malícia e sílabas” são acentuadas por serem proparoxítonas. 
 
05 - Assinale a alternativa em que as palavras retiradas do texto não está incorretamente classificadas 
quanto ao seu processo de formação: 
a) televisão por hibridismo. 
b) apressado por parassíntese. 
c) naturalidade por sufixação. 
d) aeroporto por aglutinação. 
 
06 - Assinale a alternativa em que as conjunções destacadas no texto (como, porém – 2º parágrafo) 
estão classificadas corretamente quanto a relação de sentido: 
a) comparação – oposição.   c) consequência – causa.  
b) conformativa – explicação.   d) concessão – finalidade. 
 
07 - O quadro abaixo representa as idades dos trabalhadores estagiários de uma determinada 
empresa: 

Idade (em anos) Nº de pessoas 
18 38 
19 20 
21 18 
22 19 
24 10 

De acordo com o quadro apresentado, é correto afirmar que a moda, média e mediana são, 
respectivamente: 
a) 18, 19, 20.    c) 19, 20, 18. 
b) 18, 20, 19.    d) 19, 18, 20. 
 
08 - Um casal e seus cinco filhos devem se sentar em sete cadeiras, colocadas lado a lado. Sabendo 
que nenhum dos filhos pode se sentar entre o casal, o número de maneiras distintas que essas pessoas 
podem se sentar utilizando essas cadeiras é igual a: 
a) 5040. 
b) 2520. 
c) 720. 
d) 120. 
 
09 - Fábio desenhou um triângulo isósceles de base . Sabe-se que o semiperímetro desse 
triângulo mede 8 cm. A área desse triângulo é igual a: 
a) 6 cm2.    c) 10 cm2. 
b) 8 cm2.    d) 12 cm2. 
 
10 - Lucas está jogando dardos num alvo cuja representação segue abaixo. Sabe-se que esse alvo 
pode ser entendido como sendo constituído por três círculos sobrepostos, do maior para o menor, nas 
cores preto, branco e preto, respectivamente, e cujos raios estão em progressão geométrica de razão 
1/2. 

 
A superfície clara representada na figura é igual a: 
a) 18,75% da superfície total do alvo. 
b) 23,25% da superfície total do alvo. 
c) metade da superfície total do alvo. 
d) 75% da superfície total do alvo. 
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11 - Chanceler é a denominação dada ao titular de que pasta abaixo? 
a) Ministro da Casa Civil. 
b) Ministro da Fazenda. 
c) Ministro da Justiça. 
d) Ministro das Relações Exteriores. 
 
12 - Quantas cadeiras da Câmara Municipal de Terra Boa são ocupadas por mulheres? 
a) 1 (uma). 
b) 2 (duas). 
c) 3 (três). 
d) 4 (quatro). 
 
13 - Que grande problema brasileiro foi controlado e praticamente resolvido com a implementação do 
Plano Real em 1.994? 
a) Educação. 
b) Habitação. 
c) Inflação. 
d) Segurança. 
 
14 - Que único cargo abaixo Luiz Inácio Lula da Silva nunca ocupou? 
a) Deputado Estadual. 
b) Deputado Federal. 
c) Presidente da República. 
d) Presidente de Honra do Partido dos Trabalhadores. 
 
15 - O elemento 47 e o 14 estão localizados, respectivamente: 
a) No hemiarco superior direito e no hemiarco inferior esquerdo. 
b) No hemiarco inferior esquerdo e no hemiarco inferior direito. 
c) No hemiarco inferior direito e no hemiarco superior direito. 
d) No hemiarco superior esquerdo e no hemiarco superior esquerdo. 
 
16 - Assinale a alternativa abaixo que apresenta o grupo de dentes responsáveis pela dilaceração dos 
alimentos: 
a) Caninos.     c) Terceiros molares. 
b) Pré-molares.     d) Primeiros molares. 
 
17 - Assinale a alternativa que apresenta a idade média de nascimento dos elementos 11 e 18, 
respectivamente: 
a) 4 anos e 12 anos.    c) 7 anos e 17 anos. 
b) 10  anos e 6 anos.    d) Ambos com 13 anos. 
 
18 - Assinale a alternativa que apresenta o tipo de Hepatite que é transmitida somente no contato de 
sangue com sangue contaminado:  
a) Tipo A.     c) Tipo C. 
b) Tipo B.     d) Tipo D. 
 
19 - Assinale a alternativa abaixo que não apresenta um sintoma clínico da periodontite: 
a) Pulpite reversível. 
b) Mobilidade dental. 
c) Sangramento gengival. 
d) Sensibilidade gengival ao toque. 
 
20 - Assinale a alternativa que apresenta a técnica radiográfica para localização de dentes inclusos: 
a) Bissetriz.     c) Panorâmica. 
b) Clarck.     d) Bite Wing. 
 
21 - Assinale a alternativa que apresenta o nome do local onde ficam alojados os dentes na maxila: 
a) Processo Zigomático. 
b) Processo Alveolar. 
c) Processo Palatino. 
d) Processo Frontal. 
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22 - Assinale a alternativa incorreta com relação ao mais potente músculo da mastigação: 
a) Sua inervação é feita por ramos da raiz mandibular do nervo Trigêmeo. 
b) Está localizado anteriormente à glândula Parótida. 
c) Sua ação é elevar a mandíbula, ou seja, fechar a boca. 
d) Se exibe largo e em forma de leque. 
 
23 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à placa bacteriana, exceto: 
a) A placa bacteriana é um fator secundário para que a doença cárie ocorra, já que esta tem caráter multifatorial. 
b) É uma película pegajosa e incolor, constituída de bactérias e açúcares, que se forma sobre os dentes.  
c) O cálculo dentário é a placa bacteriana calcificada. 
d) Dentre os vários microorganismos presentes na placa, destaca-se o Streptococcus mutans. 
  
24 - A ausência de resposta aos testes térmicos pode indicar: 
a) Polpa não vital.    c) Inflamação branda da polpa. 
b) Inflamação reversível.   d) Polpa normal. 
 
25 - Assinale a alternativa que apresenta o grupo de dentes que devem ser isolados com a ajuda do 
grampo 211: 
a) Primeiros molares.    c) Terceiros molares. 
b) Pré-molares.     d) Incisivos. 
 
26 - Assinale a alternativa que não apresenta um material utilizado na proteção do complexo dentina 
polpa: 
a) Hidróxido de cálcio. 
b) Cimento Ionômero de Vidro. 
c) Adesivo dentinário. 
d) Paramono. 
 
27 - A cárie dental resulta do desequilíbrio entre desmineralização e remineralização dos dentes na 
dependência de, exceto: 
a) Fatores salivares.    c) Dieta. 
b) Um pH maior que 5,5.   d) Fatores microbiológicos. 
 
28 - O mecanismo de ação do ácido peracético se assemelha ao do: 
a) Hipoclorito de sódio.    c) Iodo. 
b) Glutaraldeído.    d) Peróxido de hidrogênio. 
 
29 - Assinale a alternativa que apresenta a forma mais importante de uso do Flúor: 
a) Dentifrício. 
b) Aplicação profissional. 
c) Bochechos. 
d) Suplemento pré-natal. 
 
30 - Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de pedra abrasiva natural, utilizada para afiar 
instrumentos periodontais: 
a) Carborundum. 
b) Rubi. 
c) Arkansas. 
d) Cerâmica. 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 
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