CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA
MUNICIPAL DE CURIÚVA- PR
EDITAL Nº 001/2015 – ESTATUTÁRIO

DENTISTA DE ATENÇÃO BÁSICA
NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e
distribuídas sem falhas ou repetições.
MATÉRIA
QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA

01 a 05

MATEMÁTICA

06 a 09

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

10 a 30

Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não
esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das
questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
Exemplo:
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas
controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que
antecedem o encerramento da prova.
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para
obter vantagens para si ou para outros.
 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a
realização da prova objetiva.
 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado
no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata
e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado
pelo candidato.

(B)

“Ofendê-la, desgostá-la” – Os pronomes
destacados funcionam sintaticamente como
adjunto adnominal.

CARTAS DE MEU AVÔ

(C)

A tarde cai, por demais
Erma, úmida e silente…
A chuva, em gotas glaciais,
Chora monotonamente.

“A mão pálida tremia” – O verbo em destaque
está conjugado no pretérito imperfeito do modo
indicativo.

(D)

“As cartas que meu avô escrevia a minha avó” –
Em
destaque,
apenas
pronomes
demonstrativos.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o poema, a seguir, de Manuel Bandeira:

E enquanto anoitece, vou
Lendo, sossegado e só,
As cartas que meu avô
Escrevia a minha avó.

Questão

Observe a ortografia das palavras, a seguir, e assinale
a alternativa CORRETA:

Enternecido sorrio
Do fervor desses carinhos:
É que os conheci velhinhos,
Quando o fogo era já frio.
Cartas de antes do noivado…
Cartas de amor que começa,
Inquieto, maravilhado,
E sem saber o que peça.
Temendo a cada momento
Ofendê-la, desgostá-la,
Quer ler em seu pensamento
E balbucia, não fala…

(A)

Os bombeiros obteram os melhores resultados
no socorro às vítimas do incêndio.

(B)

A
coordenação pedagógica
da escola
incomendou os livros didáticos para análise.

(C)

A população precisa ter bom censo para
votação de seus representantes legais.

(D)

É necessário discernimento para a tomar
grandes decisões.

Questão

A mão pálida tremia
Contando o seu grande bem.
Mas, como o dele, batia
Dela o coração também.
Questão

04

05

Quanto à relação entre fonema e letra, é CORRETO
afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

01

MAÇÃ – 4 letras e 5 fonemas.
RELÓGIO – 7 letras e 6 fonemas.
CHAVE – 5 letras e 4 fonemas.
PÁSSARO – 7 letras e 7 fonemas.

Dentre as figuras de linguagem presentes neste
poema, é CORRETO afirmar:
(A)

“A chuva, em gotas glaciais,
Chora monotonamente”. (Prosopopeia ou
Personificação)

(B)

“Quando o fogo era já frio” (Hipérbole)

(C)

“E balbucia, não fala…” (Polissíndeto)

(D)

“Mas, como o dele, batia
Dela o coração também. (Antítese)

Questão

MATEMÁTICA
Questão

Um celular que custava R$ 890,00 entrou na promoção
e passou a custar R$ 712,00. Com base nessas
informações, é CORRETO afirmar que o celular teve
um desconto de:
(A)
(B)
(C)
(D)

02
Questão

Quais são as características presentes no segundo
verso da primeira estrofe?
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Movimentada e agitada.
Solitária e silenciosa.
Calorosa e cheia de mistérios.
Rebelde e repleta de dúvidas.

(A)
(B)
(C)
(D)

03

Questão

07

R$ 4800,00.
R$ 5400,00.
R$ 5900,00.
R$ 6300,00.

08

Considere os conjuntos F = {3,7,9,12,13,15,16} e H =
{1,6,10,12,14,15}, sobre esses dois conjuntos podemos
afirmar que:

“Enternecido sorrio” – Nesta oração não há
sujeito.

Cargo: DENTISTA DE ATENÇÃO BÁSICA

10%.
20%.
30%.
40%.

André aplicou um capital de R$ 8400,00 por um
período de 15 meses à taxa de juros simples de 5% ao
mês. Sobre essa aplicação, podemos afirmar que o
juros obtido é igual a:

Quanto aos termos destacados, a seguir, assinale a
alternativa CORRETA:
(A)

06
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(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

F ∩ H = {12,15}
F ∪ H = {3,6,7,9,13,14,15,16}
F∪ H = {1,3,6,7,10,12,13,15,16 }
F ∩ H = {1,6,10,14}

Questão

Assinale a alternativa que contenha fatores que podem
comprometer o desempenho (manchar, desgastar,
etc.) das resinas compostas na cavidade oral:

09
(A)
(B)
(C)

Uma calçada de 900 m² está sendo construída. Em 8
dias foram construídos 120 m² da calçada.
Considerando que a construção continue no mesmo
ritmo, é CORRETO afirmar que a calçada estará
concluída em uma quantidade de dias igual a:

(D)
Questão

(A)
(B)
(C)
(D)

30 dias.
45 dias.
60 dias.
75 dias.

I.
II.
III.
IV.

10

Com relação às características do cimento de silicato,
assinale a alternativa INCORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Questão

(A)
(B)
(C)
(D)

11

Questão

(B)
(C)
(D)
Questão

Incorporação de carga inorgânica.
Menor contração de polimerização.
Alto coeficiente térmico de expansão.
Maior resistência à abrasão.

(A)
(B)
(C)
(D)

12
Questão

Quartzo, resina pré-polimerizada, vidros que
contêm metais pesados, sílica.
Titânio, quartzo e sílica.
Alumínio, titânio e sílica.
Titânio e quartzo.

(A)
(B)
(C)
(D)

13

Questão

Apenas as alternativas I e III estão corretas.
Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
Apenas a alternativa IV está incorreta.
Todas estão corretas.

16

Celular.
Alto módulo de elasticidade.
Baixa resistência à tração.
Maior componente estrutural são os prismas de
esmalte.

17

Camada aprismática.
Camada interprismática.
Camada acelular.
Camada híbrida.

18

Qual geração de adesivos que apresenta os três
componentes separados, ácido, primer e adesivo,
sendo empregados em 3 passos?

(A)

O iniciador da ativação é a canforoquinona.

(B)

A lâmpada deve ser colocada o mais próximo
possível da resina.

(A)
(B)
(C)
(D)

(C)

Tempo de exposição varia conforme espessura,
cor da resina e intensidade de luz.

Questão

Segunda geração.
Quarta geração.
Sexta geração.
Sétima geração.

19

Com relação aos sistemas adesivos, qual material é o
responsável por permitir a formação da camada
híbrida com as fibrilas de colágeno, quer seja
preenchendo,
completamente,
os
espaços

O iniciador da ativação é a sílica.

Cargo: DENTISTA DE ATENÇÃO BÁSICA

Diluentes resinosos.
Solventes orgânicos.
Água.
Xylol.

Camada que se forma após o condicionamento ácido
da dentina e é formada pela dentina e o adesivo
dentinário:

Com relação ao método físico de polimerização da
resina
(fotoativação),
assinale
a
alternativa
INCORRETA:

(D)

15

Com relação às características do esmalte, assinale a
alternativa INCORRETA:

Com relação à resina composta classificada como
híbrida, assinale a alternativa CORRETA quanto aos
seus componentes:
(A)

escuros,

Assinale a alternativa CORRETA:

Liberação de flúor.
Não é sensível à umidade.
Muito solúvel nos fluidos bucais.
Resposta biológica inadequada.

Com relação às vantagens da presença do BIS-GMA
nos compósitos (resina composta), assinale a
alternativa INCORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

Fumo, leite, pigmentos brancos.
Pigmentos escuros, leite, fumo.
Fumo, alimentos com pigmentos
bruxismo.
Nenhuma das alternativas.

Os adesivos dentais são combinações de monômeros
resinosos de diferentes pesos moleculares e
viscosidades. A diluição dos monômeros de modo a se
atingir a fluidez necessária para aplicação clínica é
conseguida pela adição de:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

14
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interfibrilares, quer revestindo as fibrilas para
posterior infiltração da resina adesiva hidrofóbica:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

(C)
(D)

Primer.
Ácido.
Adesivo.
Resina composta.

Questão

20

(A)

Localização mais comum é na mucosa jugal, ao
longo da linha da oclusão.

(B)

A mucosa labial, língua e a gengiva também são
localizações comuns.

(C)

Apresenta-se como um nódulo rosa, de
superfície lisa e coloração semelhante à mucosa
circunjacente.

Questão

Não varia de tamanho,
pequenos milímetros.

restringindo-se

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

(A)
(B)
(C)
(D)

a

21

Questão

(A)

Levantamento de atividade de doenças bucais,
especialmente cárie e doença gengival.

(B)

Não há necessidade de realizar escovação
supervisionada.

(C)

Educação em saúde bucal e acesso aos meios
de prevenção.

Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Com relação ao Linfangioma, assinale a alternativa
INCORRETA:

(B)

Linfangioma cavernoso: composto de vasos
linfáticos grandes e dilatados.

(C)

Linfangioma cístico: que exibe grandes espaços
císticos macroscópicos.

(D)

Questão

vasos

(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

São tumores hamartomatosos malignos dos
vasos linfáticos.

Carvalho e Okamoto.
Fukushida e Tokugawa.
Brest e Litowski.
Pell e Gregory.

27

Heparina.
Varfarina.
Vitamina K.
Ácido Acetilsalicílico.

28

Síncope vasovagal.
Síncope piramidal.
Choque anafilático.
Nenhuma das alternativas.

29

Em pacientes com comprometimento cardiovascular, a
dose máxima recomendada de adrenalina, quando
utilizada
como
vasoconstritor
nas
soluções
anestésicas, é de:

23

(A)
(B)
(C)
(D)

Piogênico.
Eosinófilo.

Cargo: DENTISTA DE ATENÇÃO BÁSICA

26

Assinale a alternativa que corresponde à causa mais
comum para a perda de consciência durante o
tratamento odontológico:

A lesão hiperplásica, conhecida como “tumor
gravídico”, quando se desenvolve em gestantes, está
relacionada com o granuloma denominado:
(A)
(B)

Difícil absorção.
Meia-vida longa.
Potência diminuída.
Excreção mais rápida.

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que NÃO
corresponde a uma droga anticoagulante:

22

Linfangioma simples: consiste em
pequenos do tamanho de capilares.

25

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que
corresponde ao sistema de classificação do
posicionamento de terceiros molares utilizado na
avaliação pré-operatória para exodontia dos mesmos:

Evidenciar o papel fundamental da mãe no meio
familiar com relação às questões gerais de
saúde, visando a proporcionar condições para o
autocuidado.

(A)

Pseudomembranosa.
Multifocal crônica.
Atrófica crônica.
Papilar central.

Um antibiótico com grande afinidade por proteínas
plasmáticas apresenta como característica:

Com relação às ações na saúde da mulher do PSF,
assinale a alternativa INCORRETA com relação à
prevenção
dos
problemas
odontológicos
em
gestantes:

(D)

24

O fungo Cândida albicans pode gerar diferentes
manifestações na cavidade oral. A manifestação da
candidíase oral relacionada com o uso de prótese,
conhecida como estomatite por dentadura, é
classificada como:

Assinale a alternativa INCORRETA com relação às
características do fibroma:

(D)

Traumático.
Esclerótico.
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1 mg.
0,04 mg.
0,2 mg.
Nenhuma das alternativas.

Questão

30

Assinale a alternativa que representa uma técnica
anestésica
utilizada
para
a
realização
de
procedimentos na mandíbula:
(A)
(B)
(C)
(D)

Técnica de Gow-Gates.
Técnica de Vazirani-Akinosi.
Técnica de Lindsay.
Todas estão corretas.

Cargo: DENTISTA DE ATENÇÃO BÁSICA
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RASCUNHO

DESTAQUE AQUI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GABARITO
Concurso Público Prefeitura Municipal de Curiúva - PR
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso
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Cargo: DENTISTA DE ATENÇÃO BÁSICA
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