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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre 

e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) 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: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc; 

 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 prova. Você poderá 
levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final 
de período das 3 (três) horas; 

 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. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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CHATÔ E O BRASIL DE SEMPRE 
 

Ana Waiss (ana.weiss@istoe.com.br) 
 
  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia sobre 
Assis Chateaubriand. Começava ali um dos maiores 
imbróglios do cinema nacional, que ganha mais um 
capítulo, surpreendendo público e crítica. “Chatô – O 
Rei do Brasil”, que acaba de estrear nos cinemas do 
País, é, apesar da inexperiência do diretor na época, 
um bom filme, construído por uma história 
espetacular emoldurada por uma atualíssima crítica à 
estrutura do poder no Brasil. 
 A vida de Assis Chateaubriand é metade do 
show. O longa-metragem mostra a desenvoltura com 
que o paraibano que fundou os “Diários Associados” 
atravessava a fronteira da malandragem oportunista 
para o comportamento corrupto a fim de construir seu 
império. As falcatruas e o total desprezo por qualquer 
norte ético nos negócios da comunicação, diz 
Guilherme Fontes, incomodou imprensa atual. Para 
ele, as críticas motivaram o noticiário – desde 
aqueles idos, até os dias de hoje – a lembrarem do 
seu nome como um descumpridor da lei, que fez 
mau uso de verba pública. 

Na realidade, não foi a corrupção denunciada 
pela história do magnata da imprensa que colocou 
Fontes na berlinda. Quase duas décadas depois de 
obter a assinatura do ministro da Cultura Francisco 
Weffort (1995-2002) em um contrato inédito que lhe 
permitia captar R$ 12 milhões – da época – por meio 
de renúncia fiscal para filmar “Chatô”, ainda não 
conseguia apresentar uma data para chegar às telas. 
Nesse meio tempo, o diretor cometeu 
excentricidades com o orçamento, quase todo de 
origem pública, como convidar a equipe de Francis 
Ford Copolla para trabalhar no longa ou alugar um 
castelo francês para as locações famosas pelo 
exagero nos figurinos. 

Da turma de Copolla, restou só o excelente 
roteiro de Matthew Robbins. Sobre o texto, o ator 
Marcos Ricca desenvolve uma das suas mais 
admiráveis atuações, a do empresário que colocou o 
Brasil na modernidade da comunicação, sem medir 
esforços e deslizes. 
 
Adaptação de: 
http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO
+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=
&actualArea=internalPage, acesso em 28 de 
novembro de 2015. 
 
 
 

01) O texto discorre sobre:  
 
(A)  O sucesso do longa metragem dirigido por 
Guilherme Fontes.    
(B)  A vida de Guilherme Fontes. 
(C)  A imprensa brasileira e a corrupção que se 
desenvolve em grande escala no Brasil há duas 
décadas. 
(D)  O filme Chatô, - o Rei do Brasil”, dirigido por 
Guilherme Fontes, enfocando entre outros temas as 
razões pelas quais a obra demorou quase duas 
décadas para ficar pronta e estrear no Brasil. 
(E)  Os problemas enfrentados pelos produtores 
de cinema no Brasil.  
  
02) Marque a única alternativa INCORRETA em 
relação ao texto:  
 
(A)  Guilherme Fontes era mais experiente que 
Luiz Carlos Barreto, um novato no cinema brasileiro. 
(B)  Guilherme Fontes era um novato quando em 
1990 passou à frente de Luis Carlos Barreto.  
(C)  A vida de Assis Chateaubriand é metade do 
show.   
(D)  O longa-metragem mostra a desenvoltura 
com que o paraibano que fundou os “Diários 
Associados”, atravessa a fronteira entre a 
malandragem oportunista e o comportamento 
corrupto. 
(E)  Apesar da inexperiência do diretor na época, 
“Chatô – O Rei do Brasil” é um bom filme, construído 
por uma história espetacular emoldurada por uma 
atualíssima crítica à estrutura do poder no Brasil. 
 
03) Marque a alternativa correta em torno da 
função sintática dos vocábulos sublinhados, 
abaixo:  
 
“Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia 
sobre Assis Chateaubrian”. 
 
(A)  sujeito, adjunto adnominal, adjunto adverbial 
de tempo. 
(B)  vocativo, predicativo do sujeito, adjunto 
adverbial de lugar.  
(C)  sujeito, objeto direto, adjunto adverbial de 
lugar. 
(D)  predicativo do objeto, sujeito, adjunto 
adnominal.  
(E)  sujeito, predicativo do sujeito, adjunto 
adverbial de tempo.  
 
 
 

http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
http://www.istoe.com.br/reportagens/441108_CHATO+E+O+BRASIL+DE+SEMPRE?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage
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04) Assinale a opção em que a oração sublinhada 
está corretamente classificada:  
 
(A)  Sobre o texto, o ator Marcos Ricca 
desenvolve uma das suas mais admiráveis atuações, 
a do empresário que colocou o Brasil na 
modernidade da comunicação, sem medir esforços e 
deslizes. (oração subordinada substantiva subjetiva). 
(B)  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia sobre 
Assis Chateaubriand. (Oração subordinada adverbial 
de tempo). 
(C)  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido, e fechou com o escritor 
Fernando Moraes a filmagem de sua biografia sobre 
Assis Chateaubriand. (Oração coordenada sindética 
explicativa). 
(D)  Na realidade, não foi a corrupção denunciada 
pela história do magnata da imprensa que colocou 
Fontes na berlinda. (Oração coordenada sindética 
aditiva). 
(E)  Guilherme Fontes era um novato quando nos 
anos 1990 passou na frente de Luís Carlos Barreto, 
cineasta já reconhecido. (Oração principal). 
 
05) As palavras sublinhadas, no período abaixo, 
classificam-se, morfologicamente, como:  
 
Sobre o texto, o ator Marcos Ricca desenvolve 
uma das suas mais admiráveis atuações, a do 
empresário que colocou o Brasil na modernidade 
da comunicação, sem medir esforços e deslizes. 
 
(A)  adjetivo, pronome, substantivo, verbo. 
(B)  substantivo, pronome, artigo indefinido, verbo. 
(C)  substantivo, artigo indefinido, pronome, verbo. 
(D)  substantivo, preposição, verbo, verbo. 
(E)  substantivo, verbo, artigo indefinido, verbo. 
 
06) Em uma dinâmica de grupo todos deviam se 
abraçar uns com os outros (dois a dois), no total 
foram dados 15 abraços, quantas pessoas 
participavam da dinâmica? 
 
(A)  15. 
(B)  12. 
(C)  10. 
(D)  8. 
(E)  6. 
 
07) Qual das palavras abaixo completa a 
sequencia a seguir: PALMAS; CURITIBA; SÃO 
PAULO; NATAL;... 
 
(A)  Criciúma.  
(B)  Londrina. 

(C)  Porto Velho. 
(D)  Campinas. 
(E) Niterói. 
  
08) Com base na sequência   685;682;673;646;...  
o próximo número é igual a:  
 
(A) 487. 
(B) 565. 
(C) 612. 
(D) 625. 
(E) 628. 
 
09) Um automóvel gastou 0,5 litros para percorrer 
4,5 km. Já percorreu 145 km e seu tanque tem 
capacidade de 45 litros, quantos quilômetros 
ainda pode percorrer sem abastecer o carro?  
OBS: O TANQUE ESTAVA CHEIO NO INICIO DO 
PERCURSO. 
 
(A)  260. 
(B) 285. 
(C) 295. 
(D) 300. 
(E) 305. 
 
10) Jéssica realizou durante um semestre quatro 
avaliações, sendo que três com pesos iguais a 
0,2 e a quarta com peso de 0,4. Suas notas foram 
respectivamente 6,8 ; 7,4 ; 6,6 e 7,2 na quarta 
prova, para ser aprovada precisa de 7,0 ou mais. 
Podemos afirmar que Jéssica:  
 
(A)  Não foi aprovada, pois sua média é de 6,8 
pontos. 
(B)  Foi aprovada com média de 7,5 pontos. 
(C)  Não foi aprovada, pois sua média é 6,6 
pontos. 
(D)  Foi aprovada com média 7,04 pontos. 
(E)  Deve estudar mais para ser aprovada. 
 
11) A data da Lei 7575, que criou o município de 
Cantagalo e é reproduzida no Brasão do 
município, é: 
 
(A) 12 de maio de 1982. 
(B) 01º de fevereiro de 1982. 
(C) 14 de novembro de 1951. 
(D) 01º de fevereiro de 1983. 
(E) 12 de maio de 1983. 
 
12) Os municípios paranaenses estão agrupados 
em associações regionais, que por sua vez, estão 
ligadas à Associação do Municípios do Paraná – 
AMP. O município de Cantagalo faz parte de qual 
das associações regionais abaixo: 
 
(A) AMSOP. 
(B) AMOCENTRO. 
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(C) ASSOMEC. 
(D) CANTUQUIRIGUAÇÚ. 
(E) AMEPAR. 
  
13) Ney Aminthas de Barros Braga, ou apenas 
Ney Braga, foi um dos políticos mais influentes 
na história do Paraná. Porém, dentre os cargos 
políticos que ocupou NÃO está incluído o de: 
 
(A) Governador do Paraná. 
(B) Senador da República. 
(C) Deputado Federal. 
(D) Prefeito de Curitiba. 
(E) Vereador de Curitiba. 
 
14) No Senado Federal, para condenar um 
Presidente da República do Brasil em um 
processo de Impeachment (Impedimento), seria 
necessário no mínimo o voto de:  
 
(A) 81 senadores. 
(B) 54 senadores. 
(C) 41 senadores. 
(D) 63 senadores. 
(E) 45 senadores. 
 
15) A dentadura mista: 
 
(A)  ocorre até o último dente decíduo esfoliar, 
sendo esse, o canino inferior decíduo. 
(B)  inicia-se aproximadamente aos 24-30 meses 
com erupção dos últimos dentes decíduos.  
(C)  inicia-se aproximadamente aos 6 meses de 
vida, com erupção do Incisivo Central Inferior 
decíduo.  
(D)  inicia-se aproximadamente aos 48 meses 
com erupção dos últimos dentes decíduos.   
(E)  ocorre até o último dente decíduo esfoliar, 
sendo esse, o segundo molar inferior decíduo. 
 
16) O teste de percussão pode ajudar o 
profissional a revelar: 
 
(A)  a integridade pulpar. 
(B)  a presença de lesões cariosas. 
(C)  a inflamação na região periapical. 
(D)  a inflamação pulpar. 
(E)  a necrose pulpar. 
  
17) De acordo com a classificação de Ellinger, 
assinale a alternativa que apresenta as células 
mais radiossensíveis: 
 
(A)  células nervosas e musculares. 
(B)  linfócitos e eritrócitos. 
(C) células epiteliais e células endoteliais. 
(D)  células do tecido conjuntivo. 
(E)  células do tecido ósseo. 
 

18) Todas as alternativas abaixo apresentam 
corretas características das resinas compostas 
fluídas, exceto: 
 
(A)  Possuem grande escoamento, baixa 
viscosidade e resistência ao desgaste.   
(B)  Possuem pequena quantidade de carga 
inorgânica, com partículas semelhantes às resinas 
micro-híbridas.   
(C)  Indicadas para regularização da parede 
pulpar e caixa proximal. 
(D)  Redução do modulo elástico e baixa 
concentração de polimerização. 
(E)  Possuem maior quantidade de monômeros 
diluentes. 
 
19) O ácido Itacônico é incorporado ao líquido do 
ionômero de vidro a fim de: 
 
(A)  controlar a acidez do material. 
(B)  melhorar a adesividade do cimento às 
paredes dentárias. 
(C)  garantir a liberação de flúor. 
(D)  impedir ou retardar a reação química dos 
ácidos, quando armazenado. 
(E)  aumentar o tempo de presa. 
 
20) Assinale a alternativa que apresenta a função 
do óxido de bismuto no MTA: 
 
(A)  radiopacidade do material. 
(B)  biocompatibilidade. 
(C) ação antimicrobiana. 
(D)  adesividade. 
(E)  melhorar a capacidade de selamento. 
 
21) Assinale a alternativa que não apresenta uma 
indicação do ART em dentes permanentes: 
 
(A)  Anteriores Classes III não transfixantes. 
(B)  Anteriores e posteriores Classe V.  
(C)  Dentes tratados endodonticamente. 
(D)  Posteriores Classe II com caixa proximal 
retentiva.  
(E)  Posteriores Cavidades Classe I ou II com 
perda de cúspide de não trabalho. 
 
22) Todas as alternativas abaixo estão corretas 
com relação ao uso e ação dos fluoretos, exceto: 
 
(A)  Todos os meios de utilização de fluoreto 
objetivam aumentar a concentração do íon na 
cavidade bucal. 
(B)  Quando ingerimos água fluoretada, o fluoreto 
absorvido circula pelo sangue e atinge as glândulas 
salivares, sendo secretado na saliva.  
(C)  No biofilme dental, a diferença na 
concentração de fluoreto pode chegar a 10 vezes, o 
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que diminui a tendência de desmineralização dental 
e ativa a remineralização.  
(D)  Quando o dentifrício fluoretado é utilizado, a 
concentração de fluoreto na saliva aumenta, 
permanecendo alta por uma a duas horas. O fluoreto 
reagirá com as superfícies dentais limpas pela 
escovação formando produtos de reação tipo fluoreto 
de cálcio (CaF2).  
(E)  O fluoreto incorporado ao dente é o 
responsável pela diminuição da solubilidade da 
estrutura mineral do dente. 
  
23) Com relação a patogênese das lesões 
cariosas, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A)  O aumento da espessura do biofilme cria 
barreiras para que a chegada do oxigênio  até as 
bactérias localizadas nas porções mais internas, 
possibilitando apenas o metabolismo anaeróbico. 
(B)  O ácido aumenta os espaços intercristalinos 
existentes entre os cristais do esmalte, aumentando 
a quantidade de água entre eles e deixando-os mais 
frouxamente arranjados. 
(C)  Os ácidos produzidos pela placa espessa 
seguem o trajeto dos prismas de esmalte. 
(D)  Após dois dias de ação do acúmulo 
bacteriano já se pode detectar, clinicamente, a 
presença da erosão cariosa no esmalte. 
(E)  As lesões cariosas podem se formar 
concomitantemente com a formação de depósitos.  
 
24) Todas as alternativas abaixo apresentam 
relações entre a Doença Periodontal e Diabetes 
Mellitus, exceto: 
 
(A)  Como qualquer tipo infecção, os problemas 
periodontais podem dificultar o controle do diabetes. 
(B) A presença da placa bacteriana no diabético 
provoca uma inflamação gengival mais acentuada do 
que o faria em um paciente não diabético. 
(C)  Pessoas com controle deficiente controle de 
açúcar no sangue podem apresentar doenças mais 
severas na gengiva e apresentar perdas dentárias 
mais rápidas do que as pessoas diabéticas com bom 
controle metabólico.  
(D)  O diabetes por si só é capaz de causar a 
doença periodontal, pode alterar o curso da 
periodontite preexistente já que, de acordo com a 
severidade da doença periodontal, é 
significativamente relacionada a elevados níveis de 
glicose no sangue. 
(E)  A doença periodontal está ligada ao controle 
metabólico de modo bidirecional, ou seja, 
influenciando e sofrendo influência do diabetes.  
 
25) Assinale a alternativa que apresenta o nome 
do modificador da incisão do tipo AVELLANAL 
que consiste na retirada da papila retromolar para 
facilitar na remoção do capuz pericoronário: 

(A)  CENTENO.  
(B)  LOTTER. 
(C)  SAAD NETO. 
(D)  COGSWELL. 
(E) HOWE. 
 
26) Assinale a alternativa que não apresenta um 
tipo de cicatrização possível nos casos de 
fraturas radiculares: 
 
(A)  Cicatrização com tecido conjuntivo interposto. 
(B)  Tecido inflamatório com osso interposto e 
cicatrização por segunda intenção.   
(C) Tecido inflamatório interposto sem 
cicatrização. 
(D)  Cicatrização com osso e tecido conjuntivo 
interposto. 
(E)  Cicatrização com tecido calcificado. 
 
27) Assinale a alternativa que apresenta uma 
condição que contra indica o uso da Prilocaína: 
 
(A)  Oxigenação deficiente.  
(B)  Diabetes. 
(C) Hipertensão arterial. 
(D) Usuários de corticoides. 
(E)  Hipertiroidismo. 
 
28)  Assinale a alternativa que não apresenta um 
efeito colateral que pode ocorrer quando é 
realizado uso crônico dos  antiinflamatórios 
esteróides: 
 
(A)  Aumento da glicemia.  
(B)  Retenção de líquido.  
(C) Maior número de reações de 
hipersensibilidade. 
(D)  Diminuição do sistema imunológico. 
(E)  Aumento da PA. 
 
29) Assinale a alternativa incorreta com relação 
ao detergente enzimático:  
 
(A)  Os detergentes enzimáticos atuam mais 
efetivamente quanto maior for a temperatura, até o 
limite de 160 graus centígrados. 
(B)  Manter os artigos imersos em enzimático por 
mais tempo do que o recomendado pelo fabricante, 
não garante uma limpeza melhor.  
(C)  Os detergentes enzimáticos são compatíveis 
com o processo manual e automático e com qualquer 
tipo de instrumento.  
(D)  Os detergentes enzimáticos agem como 
“Tesouras” - Cortam o substrato – facilitando a 
remoção. 
(E)  Os detergentes enzimáticos têm como 
finalidade remover a sujidade clínica e evitar a 
formação de compostos insolúveis na superfície 
desses dispositivos. 
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30) Assinale a alternativa incorreta com relação à 
Clindamicida: 
 
(A)  Raramente é utilizada devido a sua menor 
eficácia como agente antimicrobiano e a sua menor 
absorção por via oral.  
(B)  Em geral a sua administração é em dose 
única sendo extremamente improvável a 
superinfecção. 
(C)  Está indicada para o tratamento da osteíte 
purulenta ou outras infecções causadas por 
microorganismos aeróbicos.  
(D)  Os efeitos adversos deste antibiótico 
consistem principalmente no distúrbio gastrintestinal 
que pode manifestar na forma de diarreia grave e 
colite pseudomembranosa. 
(E)  O uso terapêutico da clindamicina é 
recomendado como antibiótico alternativo. 
 




