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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 25 (vinte e cinco) 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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Como é difícil ser honesto 
Ludmilia Amaral 

 
No Brasil, tudo é complicado e burocrático até 

para quem quer fazer as coisas com retidão e de 
maneira correta. Um caso emblemático foi a criação, 
pelo governo, do sistema Simples Doméstico ou 
eSocial, regime unificado de recolhimento de 
encargos trabalhistas e tributos, que de simples não 
tem nada. O prazo para o preenchimento do cadastro 
de empregados domésticos era até a última sexta-
feira 6, mas foi prorrogado devido  a enorme 
quantidade de problemas gerados aos 
empregadores, interessados em regularizar a 
situação de seus funcionários. 
 O sistema encrencou desde o primeiro dia. O 
sujeito poderia fazer tudo direito: vencer as 15 etapas 
estabelecidas pelo governo, preencher as lacunas 
que pediam que fossem atribuídos números a siglas 
como CPF, CEP, NIT, GRF, DIRF, DAE, PIS, e FGTS, 
mas, quando recebia uma senha, na maioria das 
vezes, ela não funcionava. Por mais inacreditável 
que pudesse parecer, o sistema não estava 
reconhecendo o número que ele próprio havia criado. 
Com isso, uma mensagem desanimadora saltava à 
tela: “Não foi possível efetuar a operação. Por favor, 
tente de novo mais tarde. Anote o número do ticket, 
ele será solicitado pela Central de Atendimento.”   
 Os defeitos aumentaram com a liberação do 
Documento de Arrecadação eSocial no domingo 1º. 
Ao longo da semana, o cadastro chegou a ficar fora 
do ar por inúmeras vezes. O desespero de quem 
tentava agir em conformidade com a lei foi crescendo 
à medida que o prazo ia chegando ao fim.  As redes 
sociais viraram palco de uma série de reclamações 
sobre a instabilidade do sistema. Na quarta-feira 4, 
apenas 22% dos empregadores haviam conseguido 
concluir o procedimento.  
 Os sucessivos erros envolvendo o eSocial 
levou  assessores presidenciais a reconhecerem que 
o governo, mais uma vez, criou uma agenda negativa 
para si. A Presidente Dilma Rousseff reclamou com 
sua equipe que a Fazenda demorou a admitir que as 
falhas estavam prejudicando os contribuintes. Em 
meio à confusão generalizada, não restou outra 
alternativa ao governo senão estender o prazo. 
Agora, os empregadores têm até o dia 30 de 
novembro para pagar as guias do Simples 
Doméstico.  
 
01) A mensagem que fica a partir do texto acima é 
que: 
 
(A)  No Brasil tudo é muito simples e o exemplo 
dessa simplicidade e agilidade é a criação do 
eSimples, regime unificado de recolhimento de 
encargos trabalhistas e tributos.  

(B)  No Brasil tudo é complicado, mesmo para 
quem quer cumprir lei e fazer tudo certo. O governo 
tem criado, sistematicamente, agendas negativas 
para ele mesmo. Um exemplo é a guia eSimples, em 
que o governo demorou, mas reconheceu que estava 
prejudicando os contribuintes.    
(C)  No Brasil, os prazos sempre acabam sendo 
cumprido porque as equipes governamentais 
responsáveis são ágeis para detectar erros. 
(D)  A equipe do governo tem errado 
sistematicamente, mas no que tange ao sistema 
Simples Doméstico ou eSocial não houve erro. 
(E)  O governo reconhece prontamente quando há 
erro e o corrige, sem necessidade de o povo fazer 
denúncias pelas redes sociais. 
 
02) No Brasil:  
 
(A)  Tudo é muito simples e claro. O governo age 
imediatamente, quando verifica que há problemas 
nos sistemas de arrecadação e dificuldades de 
preenchimento de guias.   
(B)  A presidente não precisa intervir nos 
processos destinados a pagamento de guias, pois a 
sua equipe é ágil e competente.  
(C) O sistema de arrecadação funciona muito 
bem e não há necessidade de preencher número de 
siglas. Além disso, as senhas criadas quando do 
preenchimento de guias, são reconhecidas no 
sistema. 
(D)  Tudo é complicado, mesmo para quem quer 
cumprir com a lei, Exemplo disso foi a criação do 
eSimples (Simples Doméstico) que não tinha nada 
de simples e preciso ser adiado porque quando 
venceu o prazo uma minorias dos empregadores 
havia cumprido a lei.  
(E)  O governo reconhece rapidamente as 
dificuldades dos contribuintes e trabalha para sanar 
todos os problemas.  
  
03) Na oração: “No Brasil, tudo é complicado e 
burocrático até para quem quer fazer as coisas 
com retidão e de maneira correta”. O operador 
argumentativo ATÉ reforça que: 
 
(A)  Tudo é complicado e burocrático para todos, 
mas quem faz as coisas com retidão e correção, não 
há problema. 
(B)  Tudo é complicado e burocrático para todos, 
mas o sistema sempre funciona, sem necessidade 
de prorrogar prazos.   
(C)  Tudo é complicado para todos, até mesmo 
para quem age com retidão e correção porque a 
presidente não intervém junto à sua equipe em favor 
dos contribuintes.   
(D)  Não há necessidade de ser honesto porque 
as coisas vão continuar complicadas, os prazos não 
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são adiados e todos são penalizados sempre. 
(E)  Tudo é complicado e burocrático para todos e 
nem mesmo as pessoas que querem fazer as coisas 
com exatidão e correção.  
 
04) Considerando que Eduarda dorme 8 horas por 
dia e que hoje tem  60 anos, qual a melhor 
estimativa da quantidade de anos de sua vida que 
passou dormindo? 
 
(A)  15 anos. 
(B)  16 anos. 
(C)  18 anos. 
(D)  20 anos. 
(E)  22 anos. 
 
05) Observe os conjuntos de números A: {1 ; 3; 5 
; 7 e 9} , B:{1; 3; 6 e 10}, C:{ 3 ; 5 e 7} e D:{ ? e 8}. 
Qual o valor que substitui corretamente a 
interrogação do conjunto D? 
 
(A)  1. 
(B)  2. 
(C)  3. 
(D)  4. 
(E)  5. 
 
06) Em uma embalagem de lâmpadas esta escrito 
que sua vida útil média é de 1200 horas, se já foi 
utilizada 3/4 de sua vida útil é correto afirmar que: 
 
(A)  Restam ainda 250 horas para ser utilizada. 
(B)  80% de sua vida útil já foi utilizada. 
(C)  200 horas são equivalentes a 1/5 da vida útil 
da lâmpada. 
(D)  Com mais 20 horas de uso é possível afirmar 
que a lâmpada irá queimar. 
(E)  A expectativa é que a lâmpada dura ainda 
mais 300 horas.  

      
 

07) O município de Barra do Jacaré / PR, tem em 
seu brasão oficial: 
 
(A) Uma estrela. 
(B) Duas estrelas. 
(C) Três estrelas. 
(D) Quatro estrelas. 
(E) Cinco estrelas. 
 
08) Pedro Viriato Parigot de Souza, mais 
conhecido pelo sobrenome Parigot de Souza, 
exerceu diversos cargos no Paraná. Identifique 
dentre as alternativas abaixo, qual cargo NÃO foi 
exercido por ele: 
 
(A) Vice-governador. 
(B) Governador substituto. 
(C) Presidente da Copel. 
(D) Prefeito de Curitiba. 

(E) Membro do Conselho Federal de Educação. 
  
09) A classificação de Spaulding para objetos 
inanimados ocorre conforme: 
 
(A)  a durabilidade que cada um possui. 
(B)  a possibilidade de serem ou não descartados 
em lixo comum. 
(C)  o risco potencial de transmissão de infecção 
que apresentam. 
(D)  a resistência de cada material ao calor úmido, 
possibilitando ou não a esterilização em autoclaves. 
(E)  o grau de corte da ponta ativa. 
 
10) Todas as alternativas abaixo estão corretas 
com relação a técnica periapical da bissetriz, 
exceto: 
 
(A)  O Filme é colocado o mais próximo possível 
do dente a ser radiografado, sem que seja curvado. 
(B)  O cabeçote do aparelho é posicionado de 
forma que o feixe central de raios X incida 
perpendicularmente a bissetriz imaginada na altura 
do ápice dentário. 
(C)  Para que possamos obter uma imagem 
radiográfica do órgão dental, com menor grau 
possível de alongamento ou encurtamento, e a sua 
individualização, utilizamos o chamado ângulo de 
incidência do feixe de raios-x. 
(D)  Para o posicionamento da cabeça do 
paciente, utilizamos os de planos antropológicos e 
linhas de referências que nos permitem, em épocas 
diferentes, obter radiografias do mesmo padrão. 
(E)  Quando realizarmos tomadas da maxila o 
plano Trágus - asa do nariz - deverá estar 
perpendicular ao solo e, ao realizar tomadas na 
mandíbula, o plano Trágus - comissura labial - 
deverá estar paralelo ao solo. 
 
11) Assinale a alternativa incorreta com relação 
ao flúor: 
 
(A)  O flúor age reduzindo a solubilidade do 
esmalte, pois forma cristais de esmalte fluoretados 
(fluorapatita e hidroxiapatita fluoretada). 
(B)  Quando o flúor está presente no meio bucal e 
a saliva se encontra com pH > ou = a 5,5, a saliva é 
supersaturada  em relação ao produto de 
solubilidade da hidroxiapatita e também ao produto 
de solubilidade da fluorapatita.  
(C)  Quando o pH diminui, devido a ingestão de 
açúcar, para um pH <ou = a 5,5, a saliva fica 
subsaturada em relação a solubilidade da 
hidroxiapatita. Entretanto a saliva continuará 
saturada em relação ao produto fluorapatita ou 
apatita fluoretada. 
(D)  O flúor apresenta essa capacidade 
catalisadora até um pH > ou = a 2,5. Abaixo desse 
pH nem o flúor consegue agir. 
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(E)  O flúor exerce influência na maturação do 
esmalte logo após sua erupção, interfere no biofilme, 
principalmente, favorece a remineralização do 
esmalte. 
 
12) A Cárie de superfície lisa  tem uma microbiota 
bem caracterizada. Os microrganismos 
encontrados com maior frequência nesse tipo de 
lesão são: 
 
(A)  Lactobacillus acidophilus e Actynomyces 
israelli. 
(B)  Streptococcus mutans e S. salivarius. 
(C)  S. sanguis e Lactobacilos. 
(D)  A. viscosus  e  A. naeslundii. 
(E)  Eubacterium e Propionibacterium. 
 
13) Todas as alternativas abaixo apresentam 
características que um agente antiplaca e 
antibacteriano deve ter para que seja efetivo, 
exceto: 
 
(A)  ter inocuidade aos tecidos bucais e ajudar na 
calcificação da placa bacteriana. 
(B)  ter espectro de ação amplo, uma vez que a 
composição bacteriana da placa é complexa. 
(C)  ter substantividade à superfície oral. 
(D)  não alterar o paladar, o que dificulta a adesão 
ao seu uso. 
(E)  ter compatibilidade aos ingredientes do 
dentifrício. 
 
14) Assinale a alternativa incorreta com relação 
aos dentes não irrompidos e as técnicas 
cirúrgicas para exposição dos mesmos:  
 
(A)  Tanto na ulotomia quanto na ulectomia pode 
haver irrompimento espontâneo ou uma força 
extrusiva deve ser aplicada após a cicatrização 
tecidual. 
(B)  Em alguns casos os dentes não irrompidos, 
localizados tanto por vestibular quanto por palatino, 
podem irromper espontaneamente desde que um 
espaço suficiente seja obtido no arco. 
(C)  A ulectomia promove a remoção de uma faixa 
de mucosa, em forma elíptica, expondo toda a borda 
incisal do dente não irrompido. 
(D)  A ulotomia e a ulectomia são procedimentos 
simples indicados para os casos onde o dente não 
irrompido está bem superficial, causando 
abaulamento da mucosa, mas que não consegue 
irromper, normalmente pela presença de fibrose 
gengival sobre o rebordo.  
(E)  Na ulotomia não há perda de mucosa 
ceratinizada, porém, não é raro que a cicatrização 
ocorra antes do irrompimento, gerando insucesso no 
tratamento e necessidade de repetição.   
 
15) Assinale a alternativa incorreta com relação 

às fraturas radiculares:   
 
(A)  O exame radiográfico para as fraturas 
radiculares é extremamente importante, porém, uma 
radiografia periapical pode facilmente não identificar 
a sua presença.   
(B)  Dentes imaturos raramente são envolvidos 
em fraturas radiculares, mas quando o são, o 
prognóstico é bom.    
(C)  O prognóstico melhora com o tratamento 
rápido, a aproximação íntima dos segmentos da raiz 
e a contenção rígida. 
(D)  O tratamento de emergência envolve o 
reposicionamento dos segmentos o mais próximo 
possível e a contenção rígida aos dentes adjacentes 
por 2 a 4 meses. 
(E)  Devido à interrupção da circulação pulpar 
apical, a necrose pulpar se torna muito frequente. 
 
16) Todas as alternativas abaixo apresentam 
algumas alterações que a invasão iatrogênica do 
espaço biológico poderá promover, exceto:  
 
(A)  bolsa periodontal. 
(B) recessão marginal. 
(C)  hiperplasia gengival. 
(D)  perda óssea inferior ao término cervical. 
(E)  perda do perfil de emergência. 
 
17) A alta quantidade de carga inorgânica confere 
as resinas compostas híbridas, exceto: 
 
(A)  alta resistência. 
(B)  baixa expansão e contração térmica. 
(C)  rugosidade superficial comparável às resinas 
de macropartículas. 
(D)  baixa contração de polimerização. 
(E)  desgaste relativamente baixo. 
 
18) O ácido Tartárico adicionado ao líquido do 
cimento ionômero de vidro é responsável:  
 
(A)  pela estabilidade dimensional e baixa 
expansão térmica do cimento.  
(B)  pela boa compatibilidade biológica devido a 
sua eficiente capacidade de vedamento marginal. 
(C)  pela liberação de flúor. 
(D)  pelo aumento do tempo de endurecimento do 
material. 
(E)  pelo impedimento ou retardo da reação 
química dos ácidos, quando armazenados.  
 
19) Assinale a alternativa incorreta com relação a 
utilização da hibridização dentária no processo 
de proteção complexo dentina polpa: 
 
(A)  As técnicas de restauração adesiva e 
hibridização dos tecidos duros contribuem para a 
proteção pulpar, ao viabilizar a preservação da 



5 

 

estrutura dentária e a manutenção da interface 
dente-restauração livre de microrganismos.  
(B)  A hibridização possui aspectos considerados 
satisfatórios à proteção do órgão pulpar que incluem 
o isolamento térmico e eletrolítico, selamento dos 
túbulos dentinários e adequada adaptação às 
paredes da cavidade. 
(C)  Os monômeros resinosos não têm efeitos no 
metabolismo celular não causando reações 
inflamatórias, irritação e necrose tecidual. 
(D)  A hibridização da dentina favorece a redução 
da microinfiltração marginal, especialmente quando 
comparada com a proteção com cimento de 
ionômero de vidro e cimento de hidróxido de cálcio. 
(E)  Os monômeros resinosos dos sistemas 
adesivos apresentam a habilidade de se difundir ao 
longo dos túbulos dentinários e atingir os tecidos 
pulpares em concentrações diretamente 
proporcionais aos seus pesos moleculares.  
 
20) Assinale a alternativa incorreta com relação 
ao tratamento restaurador atraumático: 
 
(A)  É uma técnica pouco invasiva, pois preconiza 
somente a remoção da dentina infectada por 
microorganismos cariogênicos responsáveis pela 
progressão da lesão por estar necrosada e insensível 
e preserva-se a dentina afetada, parte mais profunda 
e passível de remineralização. 
(B)  É considerado um tratamento provisório 
semelhante a adequação do meio bucal pois possui 
uma etapa de transição utilizando materiais 
temporários.  
(C)  O ART é um tratamento preventivo 
restaurador, fazendo necessários programas 
preventivos e de educação em saúde bucal para que 
os fatores etiológicos da cárie sejam 
verdadeiramente controlados. 
(D)  O ART dispensa o uso de equipamentos 
odontológicos tradicionais e de eletricidade, contando 
com a facilidade de acondicionar e transportar os 
instrumentos, minimiza o uso de anestesia local, 
reduz o grau de desconforto, aumenta as chances de 
intervenção precoce e de preservação das estruturas 
dentárias afetadas, levando dessa maneira ao 
aumento da sobrevida dos dentes cariado. 
(E)  A utilização do cimento de ionômero de vidro 
como material restaurador é um dos fatores 
responsáveis pelo sucesso dessa técnica, devido às 
inúmeras vantagens. 
 
21) Assinale a alternativa que apresenta o nome 
da técnica radiográfica citada abaixo: 
 
 Técnica utilizada para recém-natos e 
lactantes. 
 Filme periapical n° 02 ou n° 01 (depende 
do tamanho do bebê). 
 Posição do filme: oclusal. 

 Posição da criança à deitada, sustentada 
pelo acompanhante. 
 Raio Central. 
 
Esta técnica foi descrita em 1969, onde o filme é 
colocado em posição oclusal e preso de encontro 
ao rolete gengival. A criança fica deitada no colo 
da mãe e o raio central é dirigido na ponta do 
nariz, de trás para frente, com uma inclinação de 
cerca de 35 a 45 graus para o arco superior. No 
arco inferior, a direção é de anterior para 
posterior, e angulagem aproximadamente a 
mesma. 
 
(A)   Mannkopf. 
(B)  Bramer. 
(C) Randal. 
(D)  Andreasen. 
(E)  Bite wing. 
 
22) Todas as alternativas abaixo apresentam 
comprometimentos do periodonto apical 
frequentemente presente nas urgências, exceto: 
 
(A)  Pericementite Apical Aguda. 
(B)  Pulpite Aguda Irreversível. 
(C)  Abscesso Dentoalveolar Apical Agudo. 
(D)  Abscesso Fênix. 
(E)  Flare-ups. 
 
23) “No Brasil, dentre os anestésicos de longa 
duração, somente esse anestésico está 
disponível comercialmente. Apresenta potência 
quatro vezes maior que a lidocaína e uma 
toxicidade quatro vezes menor. Inicia sua ação 
por volta de 6 a 10 minutos. Apresenta uma dose 
máxima recomendada de 1,3mg/kg, não devendo 
ultrapassar 90mg ou 10 tubetes. É o anestésico 
mais utilizado em recintos hospitalares”. 
 
O texto acima se refere: 
 
(A)  a Prilocaína. 
(B)  a Articaína. 
(C)  a Mepivacaína. 
(D)  a Vasopressina. 
(E)  ao Cloridrato de Bupivacaína. 
 
24) A Nimesulida está contra indicada em 
pacientes com história de reações de 
hipersensibilidade (broncoespasmo, rinite, 
urticária) em resposta: 
 
(A)  ao Ácido Acetilsalicílico. 
(B)  a Dipirona. 
(C)  ao Paracetamol. 
(D)  a Dexametasona. 
(E)  a Hidrocortisona. 
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25) Todas as alternativas estão corretas com 
relação aos antibióticos, exceto: 
 
(A)  A terapêutica antibiótica é adjuvante no 
tratamento das infecções odontogênicas, periodontal 
e endodôntica, não devendo em hipótese alguma, 
ser utilizada como única forma de tratamento. 
(B)  Quando diante de uma infecção que não 
evolui satisfatoriamente, o profissional deve sempre 
considerar que possa ter ocorrido uma falha na 
escolha do fármaco, devendo haver uma imediata 
troca de antibiótico, como sendo esta a causa de 
insucesso. 
(C)  O uso indiscriminado dos antibióticos fez 
aumentar muito, o número de espécies de 
microorganismo resistentes, sendo cada vez mais 
importante limitar o uso dos antibióticos às situações 
em que seja realmente indicado. 
(D)  Quando da escolha de um antibiótico, é 
necessário considerarmos as suas propriedades, 
visando o sucesso da antibioticoterapia e diminuindo 
a possibilidade de ocorrência de reações adversas. 
(E)  Quando não houver certeza de qual 
antibiótico utilizar procurar consultar outros 
profissionais antes de prescrever 
indiscriminadamente um fármaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




