CONCURSO PÚBLICO 002/2015 - EDITAL Nº 001/2015
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ
CARGO: DENTISTA
DATA: 27/12/2015
LEIA AS INSTRUÇÕES:
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40
(QUARENTA) 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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1) Assinale a alternativa que apresenta a palavra “que” na função gramatical de pronome
relativo.
a) Ela disse que não aceita as ofertas;
b) Marcia disse que não poderá vir e que mandará o livro pela enteada;
c) O rapaz que entregou o convite é irmão da Janete;
d) João decidiu que as meninas irão partir amanhã.
2) Qual das alternativas abaixo apresenta todas as palavras acentuadas segundo as regras de
acentuação das palavras paroxítonas.
a) Faróis, lençóis, fórceps;
b) Bônus, bíceps, carretéis;
c) Ingênuo, prêmio, bênção;
d) Fórceps, órfã, bênção.
3) A alternativa que apresenta todas as palavras flexionadas no plural de forma correta é.
a) Caráter= caráteres, Lúcifer = Lucíferes, fóssil = fósseis;
b) Caráter= caracteres, Lúcifer = Lucíferes, fóssil = fósseis;
c) Caráter= caráters, Lúcifer = Lucífers, fóssil = fóssil;
d) Caráter= caráteres, Lúcifer = Lucífers, fóssil = fósseis.
4) Escolha a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo:
Marta foi se encontrar com Carlos na ________ de artigos masculinos da loja de
departamento, e depois assistiram a ____________de cinema.
a) Seção, sessão.
b) Cessão, sessão.
c) Sessão, seção.
d) Sessão, cessão.
5) No breve diálogo entre colegas do curso de Letras.
- A faculdade comprará Patativa do Assaré?
- Está no provão.
Qual é a informação implícita contida na conversa?
a) A compra de uma ou mais obras do cordelista Patativa do Assaré.
b) Há provão instituído na faculdade.
c) O livro de Assaré será comprado, pois consta na bibliografia do provão.
d) A faculdade compra livros.
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6) Analisando a fala da personagem no primeiro quadrinho, e observando a continuidade da
conversa entre eles, assinale a alternativa incorreta.

a) A expressão “a menos que” tem sentido oposto de “se”.
b) A menina sabe o significado dos termos “a menos que” e “se”.
c) A fala final deixa implícita a possibilidade de casamento entre ambos.
d) O termo “esperança”, no último quadrinho, torna o texto incoerente, porque não tem ligação com o
restante da história.
7) Marque a alternativa que apresenta apenas palavras dissílabas.
a) queixa, foice, caixa;
b) lagoa, saúde, sábia;
c) viúva, meu, juízo;
d) doutor, crânio, possui.
8) Analise os anúncios abaixo e identifique a alternativa correta.
CONTRATAM-SE ARRUMADEIRAS

PRECISAM-SE DE FAXINEIRAS

a) A duas frases apresentam erro de concordância verbal.
b) Apenas a primeira frase está correta, pois o verbo contratar concorda com o sujeito arrumadeiras.
c) O primeiro anúncio não apresenta coerência na concordância verbal, enquanto que o segundo está
gramaticalmente correto.
d) Os dois anúncios estão dentro do que é recomendado pelo uso da linguagem padrão.
9) Assinale a alternativa correta quanto a regência verbal.
I. Preferia brincar à trabalhar.
II. Marcela namorou com todos os meninos de sua sala.
III. Não os obedecemos, enquanto foram presunçosos.
IV. Informei-o do acontecido durante a reunião.
a)
b)
c)
d)

Todas as alternativas estão corretas.
Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.
Apenas a alternativa IV está correta.
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10) Marque a alternativa em que o uso da vírgula tem a função de isolar o aposto.
a) O amante temia a ira do marido, e a mulher tratava os dois muito bem.
b) Se cada época tem os adolescentes que merece, conforme opina o autor, há também os adolescentes
que não merecem os adultos de sua época.
c) “Dizem muito que, no Brasil, os corruptos ficam soltos enquanto os ladrões de galinha vão para a
cadeia.” ( Luis Fernando Verissímo)
d) Curitiba, capital do Paraná, é uma cidade que tem belas mulheres.
11) Sobre o relevo paranaense, assinale a alternativa correta.
a) O relevo paranaense é dividido em cinco regiões, que são planície litorânea, serra do mar, primeiro
planalto ou planalto de Curitiba, segundo planalto ou planalto de Ponta Grossa e terceiro planalto ou
planalto de Guarapuava.
b) O relevo paranaense é dividido em quatro regiões que são, serra do mar, primeiro planalto ou
planalto de Curitiba, segundo planalto ou planalto de Guarapuava e terceiro planalto ou planalto de
Cascavel.
c) O Paraná possui um relevo recortado em três partes, planície litorânea que engloba a serra do mar,
planalto de Curitiba e planalto de Guarapuava.
d) O relevo paranaense é composto pelo planalto de Cascavel, pelo planalto de Guarapuava, pelo
planalto de Curitiba e pela planície litorânea.
12) São as cidades mais populosas do Paraná, respectivamente:
a) Curitiba, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu.
b) Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel.
c) Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa.
d) Curitiba, Londrina, Ponta Grossa e Maringá.
13) Sobre a divisão político administrativa do Paraná responda a alternativa correta.
a) O Paraná possui 315 municípios, sendo 8 litorâneos e 307 interioranos.
b) O Paraná possui 422 municípios interioranos e 7 litorâneos.
c) O Paraná possui 12 municípios litorâneos e 255 municípios interioranos.
d) O Paraná possui 399 municípios, sendo 7 litorâneos e 392 municípios interioranos.
14) A Revolução Federalista ocorrida no final do século XIX, possui em sua história um
episódio ocorrido em solo paranaense, esse acontecimento serviu de base para a criação de
um filme que recebeu o nome dê?
a) O Cerco da Lapa.
b) O Cerco do Paraná.
c) O Preço da Paz.
d) A Paz Banhada em Sangue.
15) A região Centro Oeste do Brasil é composta pelos seguintes estados.
a) Paraná, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul.
b) Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins.
c) Tocantins , Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima.
d) Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul.
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16) A Revolução Farroupilha ocorreu em que estado da federação .
a) Rio Grande do Norte.
b) Rio Grande do Sul.
c) Paraná.
d) Santa Catarina.
17) A Guerra do Contestado envolveu os seguintes estados da federação.
a) Paraná e São Paulo.
b) Paraná e Rio Grande do Sul.
c) Paraná e Mato Grosso do Sul.
d) Paraná e Santa Catarina.
18) A principal fonte de energia do Brasil é?
a) Petróleo.
b) Energia Hidroelétrica.
c) Energia Nuclear.
d) Energia Eólica.
19) Em relação ao Porto de Paranaguá, responda a alternativa correta.
a) É o principal Porto do país, seguido pelo Porto de Santos e pelo Porto de Itajaí.
b) É o segundo maior Porto do país, perdendo apenas para o Porto de Santos.
c) O Porto de Paranaguá é o terceiro maior porto do país, sendo superado apenas pelos portos de
Santos e Itajaí.
d) O Porto de Paranaguá é o mais importante da América do Sul.
20) Assinale o rio que não faz parte da Bacia do Rio Paraná.
a) Rio Ribeira.
b) Rio Iguaçu.
c) Rio Ivaí.
d) Rio Piquiri.
21) Corticoterapia localizada é empregada em afecções da mucosa oral (via bucal),
afecções endodônticas (via intracanal) e processos inflamatórios da articulação
temporomandibular (via intra-articular). Sobre o uso tópico de corticóides, é correto
afirmar, exceto:
a) Em aftas recorrentes, pode-se usar Triancinolona, em base para uso odontológico.
b) A finalidade da forma orabase é formar uma camada protetora que conserva o corticóide em contato
com a lesão.
c) Há controvérsias quanto ao papel dos corticoides tópicos como adjuvantes em pulpotomias e
biopulpectomias.
d) Em lesões múltiplas, extensas ou profundas os veículos aderentes são mais indicados.
22) Ansiedade e medo associados a tratamento dentário podem se constituir em barreiras
difíceis de ultrapassar, conforme as crianças não aceitem e não cooperem com o tratamento
proposto. Em alguns casos, a decisão pela prescrição de sedativos em odontopediatria é
recomendada. São objetivos da sedação do paciente odontológico em idade pediátrica,
exceto:
a) Facilitar ou melhorar a qualidade da assistência odontológica.
b) Proporcionar bem-estar e segurança ao paciente.
c) Promover resposta psicológica favorável ao tratamento odontológico.
d) Prescindir o uso de anestésicos locais.
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23) Inúmeros ortodontistas têm procurado interpretar e explicar as possíveis causas das
más oclusões. De acordo com a classificação de Graber (1966), podem ser considerados
fatores extrínsecos das más oclusões, exceto:
a) Moléstias ou deformidades congênitas.
b) Deficiência nutricional.
c) Acidentes e traumatismos.
d) Retenção prolongada de dentes decíduos.
24) A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana - HIV e a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida - AIDS constituem grave problema de saúde pública,
principalmente devido ao grande número de casos notificados. Sobre o vírus HIV e a AIDS, é
correto afirmar, exceto:
a) A infecção pelo HIV caracteriza-se essencialmente pela destruição dos linfócitos T-CD4+, resultando
na imunodeficiência celular.
b) A AIDS surge em decorrência da deterioração imunológica e consequentemente à progressão clínica
da infecção.
c) A AIDS é a fase da doença na qual não ocorrem infecções oportunistas e/ou doenças neoplásicas.
d) Os indicadores epidemiológicos mostram que a forma de transmissão vem sofrendo mudanças nos
últimos anos, com aumento do número de casos associados à exposição heterossexual.
25) A odontologia atual necessita de profissionais generalistas, com uma visão integral do
paciente. Sobre o exame geral do paciente, é correto afirmar, exceto:
a) A anamnese é o momento de conhecer o paciente, antes de conhecer sua boca ou seu problema
dentário.
b) O conhecimento dos antecedentes patológicos familiares não pode auxiliar no reconhecimento dos
riscos, ao paciente, em relação a patologias sistêmicas e bucais.
c) O motivo da busca do paciente pelo atendimento odontológico poderá demonstrar o grau de
percepção e o comprometimento que o paciente tem com sua saúde bucal.

d) O exame físico não necessariamente deve se iniciar pela queixa do paciente.

26) Sobre a cárie dentária, assinale a alternativa incorreta:
a) O exame clínico (inspeção visual e exame tátil) atualmente não é o método de escolha para detectar
lesões de cárie em superfícies oclusais e faces livres dos dentes.
b) Como fatores determinantes da doença cárie, destacam-se a concentração de flúor na cavidade bucal
e o fluxo salivar e a composição da dieta.
c) Como fatores modificadores da doença cárie, citam-se as condições socioeconômicas e culturais,
além dos hábitos comportamentais.
d) As lesões de cárie iniciais, ativas e inativas, podem ser diferenciadas por coloração e textura
superficial.
27) Modernamente, as doenças periodontais induzidas por placa bacteriana podem ser
divididas em duas categorias gerais de diagnóstico: gengivites e periodontites, com base na
presença ou ausência de perda de inserção progressiva. Sobre as doenças periodontais, é
correto afirmar, exceto:
a) O biofilme supragengival é considerado o fator etiológico das gengivites e sua presença é necessária
para a formação do biofilme subgengival.
b) A presença de sangramento da margem gengival demonstra o hábito e a frequência de controle de
placa pelo paciente.
c) Os fatores retentivos de placa são as únicas causas de doença periodontal.
d) A profundidade de sondagem é um dos indicadores clínicos mais utilizados em periodontia, embora
não determine corretamente a severidade e a extensão da doença.
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28) A fluorose deve ser considerada um efeito biológico da ingestão de flúor. São conceitos
importantes em relação à fluorose dentária, exceto:
a) Fluorose é um distúrbio da maturação do esmalte em formação, que permanece com uma maior
porcentagem de proteínas e menos mineral.
b) O período de maior risco de ocorrência de fluorose nos dentes permanentes anteriores superiores
engloba a idade de 20 a 30 meses.
c) Fluorose é causada pelo flúor circulante no sangue.
d) O aspecto clínico da fluorose muito leve e leve piora com o tempo, após a erupção dental.
29) As recomendações baseadas em evidência para a promoção da saúde bucal incluem as
seguintes intervenções, exceto:
a) Acesso generalizado a fluoretos veiculados pela água ou cremes dentais.
b) Redução da ingestão e frequência do consumo de açúcares.
c) Fortalecimento de iniciativas positivas em ambientes comunitários relevantes, como cantinas escolares.
d) Aumento do acesso a exames odontológicos e das práticas essencialmente curativas.
30) Os fatores que influenciam o momento apropriado para obturação do sistema de
canais radiculares incluem os sinais e sintomas do paciente, o estado do tecido pulpar e
perirradicular, o grau de dificuldade e a colaboração do paciente. Sobre a obturação do
sistema de canais radiculares limpos e modelados, é correto afirmar, exceto:
a) Atualmente, o consenso é que as técnicas de tratamento em sessão única não são aceitáveis em
casos nos quais o paciente exibe uma polpa completa ou parcialmente viva.
b) Pacientes que apresentam polpa necrosada com ou sem patologia periapical assintomática podem ser
tratados em sessão única.
c) De maneira geral, a obturação pode ser realizada quando o canal pode ser secado e o paciente não
apresenta edema.
d) Independentemente do tipo de cone utilizado na obturação, um cimento é essencial em todas as
técnicas para ajudar a alcançar o selamento hermético contra fluidos tissulares.
31)
Sobre as propriedades dos cimentos de ionômero de vidro convencionais, é correto
afirmar, exceto:
a) A presa pode tornar-se lenta quando o cimento é misturado numa placa de vidro resfriada, sem, no
entanto, interferir na sua resistência.
b) Os cimentos de ionômero de vidro se aderem bem ao esmalte e ao aço inoxidável.
c) O bom isolamento superficial parece essencial quando os cimentos de ionômero de vidro são
utilizados.
d) A rigidez do cimento de ionômero de vidro é melhorada pelas partículas de vidro e pela natureza
iônica da ligação entre as cadeias de polímeros.
32)
Uma frenectomia envolve a excisão completa do freio e sua inserção no periósteo. São
indicações do tratamento cirúrgico de um freio labial quando há, exceto:
a) Uma área de inflamação gengival persistente, associada à inserção de um freio alto que não
respondeu à raspagem da raiz e à boa higiene bucal.
b) Um freio associado a uma área de retração que é progressiva.
c) Um freio alto da maxila associado a um diastema persistente na linha média, após a erupção dos
caninos.
d) Alterações funcionais do músculo genioglosso.
33)
Após o reimplante do dente avulsionado, há a necessidade de um esplinte ou
contenção, para estabilizá-lo durante, no mínimo a primeira semana de cicatrização. Uma
contenção aceitável deve atender aos seguintes critérios, exceto:
a) Não interferir com a oclusão normal.
b) Deve tocar os tecidos gengivais para melhor estabilidade.
c) Ser fácil de fabricar diretamente na boca, sem procedimentos laboratoriais demorados.
d) Ser facilmente limpa e permitir a higiene oral adequada.
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34) A hepatite virótica é uma infecção comum, que produz inflamação das células do
fígado, podendo levar à necrose. Sobre as hepatites viróticas, é correto afirmar, exceto:
a) A infecção com o vírus da hepatite A, resulta numa doença febril aguda, com icterícia, anorexia,
náusea e indisposição.
b) A transmissão da hepatite B é mais preocupante para o dentista. Os profissionais odontológicos
assumem o risco de adquirir o VHB que é, pelo menos, três vezes mais alto do que para a população
em geral.
c) O vírus da hepatite A é transmitido pela inoculação parenteral, percutânea ou da mucosa.
d) A transmissão do vírus da hepatite B pode ser vertical, ou seja, de uma mãe infectada para o seu
bebê.
35) Durante o atendimento odontológico do paciente infantil, um dos principais objetivos é
orientar a criança, passo a passo, de maneira que ela possa desenvolver uma atitude positiva
em relação à situação odontológica. Sobre as técnicas de adaptação do comportamento, é
correto afirmar, exceto:
a) Modelagem do comportamento é uma técnica não-farmacológica considerada como um modelo de
aprendizagem.
b) O reforço positivo consiste em valorizar qualquer atitude positiva que a criança demonstre durante a
consulta.
c) A técnica dizer-mostrar-fazer não é um método utilizado rotineiramente durante o atendimento
infantil.
d) A distração consiste em desviar a atenção da criança do procedimento desagradável.
36) Sobre a dentística restauradora em dentes decíduos, é incorreto afirmar:
a) O preparo classe I tradicional foi substituído, em sua maior parte, pela remoção conservadora do
tecido dentário e pelo uso de materiais adesivos.
b) Lesões proximais numa criança de idade pré-escolar indicam excessiva atividade de cárie. Um
programa preventivo e restaurador deve ser imediatamente indicado.
c) Se for planejada uma restauração de amálgama, o primeiro passo do preparo de uma cavidade de
Classe I extensa é eliminar o esmalte dental desapoiado, em torno da lesão cariosa.
d) Lesões incipientes proximais não podem ser quimicamente reparadas, mesmo se este regime de
tratamento for acompanhado pela dieta controlada e pela melhora da higiene bucal.
37) Com relação às extrações seriadas em ortodontia é incorreto afirmar:
a) É um procedimento terapêutico destinado a harmonizar o volume dentário e tamanho dos maxilares.
b) O comprimento inadequado do perímetro do arco ósseo é um dos fatores que determinam a opção
por extração seriada.
c) É um método que se aplica em jovens com dentição permanente completa.
d) Quando bem executado e indicado este procedimento pode evitar tratamentos prolongados e
movimentos dentários exagerados.
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38) O cisto dentígero é definido como um cisto que se origina pela separação do folículo da
coroa de um dente incluso. É o tipo mais comum de cisto odontogênico de desenvolvimento.
Com relação a esta condição é correto afirmar, exceto:
a) Embora estes cistos possam estar associados com qualquer dente incluso, mais frequentemente
envolvem os terceiros molares inferiores.
b) Os cistos dentígeros raramente envolvem os dentes decíduos inclusos.
c) Radiograficamente o cisto dentígero apresenta-se como uma lesão radiolúcida unilocular associada a
coroa de um dente incluso.
d) O prognóstico do tratamento para a maioria dos cistos dentígeros é ruim, uma vez que a recorrência
após a remoção completa do cisto é frequente.
39) A exodontia dentária é um procedimento que incorpora os princípios da cirurgia e
muitos princípios da Física e Mecânica. Com relação a exodontia de dentes permanentes é
correto afirmar, exceto:
a) A remoção de um dente requer uma anestesia profunda para que a sensação dolorosa seja
bloqueada e permita conforto ao paciente. A anestesia local profunda resulta na perda de toda a
percepção de dor e temperatura, mas não anestesia as fibras proprioceptivas dos nervos envolvidos.
b) A radiação terapêutica para o câncer é considerada a mais crítica contra-indicação local para
exodontias.
c) Pacientes diabéticos descompensados não devem ser submetidos a cirurgias de exodontia.
d) Um terceiro molar inferior com pericoronarite é uma indicação segura para a exodontia, uma vez que
a incidência de uma infecção pós-opératória pode ser facilmente controlada e não gera uma situação
potencialmente grave para o paciente.
40) O papel do flúor na prevenção da cárie representa uma das histórias mais bem
sucedidas na saúde pública geral. A dieta e a escovação são também fatores relacionados a
prevenção. Com base nessas informações é correto afirmar, exceto:
a) O flúor incorporado na formação e mineralização do dente só pode ser alterado permanentemente
em função de traumas químicos como a cárie ou erosões.
b) A frequência das escovações é um fator mais importante do que a mera concentração do flúor nos
cremes dentais.
c) O método de bochecho após a escovação pode influenciar diretamente na eficácia anticárie do
dentifrício utilizado.
d) Embora o flúor tenha desempenhado um papel fundamental no declínio da cárie, a administração de
flúor junto com o açúcar não possui indícios de redução do potencial cariogênico do mesmo.
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