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 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 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 
CONHECIMENTO ESPECÍFICOS 

06 a 09 
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. 

 Caso qualquer equipamento 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.

DENTISTA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
MP acusa Beto Richa por repressão a professores no 

PR 
 
O Ministério Público Estadual (MPE) decidiu 

acusar o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), 
em uma ação civil pública de improbidade 
administrativa por ter sido supostamente omisso no 
confronto entre a Polícia Militar e os professores em 29 
de abril, quando 213 manifestantes e 21 policiais 
ficaram feridos em Curitiba. A Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE), que defenderá o governo, alegou não ter 
tido acesso à investigação, o que foi negado pela 
promotoria. 

Além do governador, o MPE decidiu acusar o 
ex-secretário da Segurança Pública, o deputado 
federal Fernando Francischini (Solidariedade); o ex-
comandante da Polícia Militar, César Vinícius Kogut; o 
ex-subcomandante da PM Nerino Mariano de Brito; o 
coronel Arildo Luís Dias; e o tenente-coronel Hudson 
Leôncio Teixeira, comandante do Bope. Além disso, 
todo o material apurado será encaminhado à 
Procuradoria-Geral da República (PGR), que verificará 
se há crime no caso, pois tanto o governador quanto o 
deputado têm foro privilegiado. 

Já os militares, além de responder a Inquérito 
Policial Militar, para possíveis delitos propriamente 
militares, podem ser investigados pela PGR. 

Segundo o procurador de Justiça, Eliezer 
Gomes, Richa mostrou omissão durante a ação. "Ficou 
clara uma dolosa omissão, e a pessoa é 
responsabilizada não só pelo que faz, mas pelo que 
deixa de fazer. O governador é o grande comandante 
das forças de segurança e que garante os direitos 
fundamentais, como o de ir às ruas se manifestar, 
acompanhar a votação de um projeto. Na medida em 
que teve amplo conhecimento da ação, ele poderia ter 
interferido, afinal, toda a operação foi centralizada no 
Palácio Iguaçu, onde fica o gabinete do governador, 
inclusive foi no terceiro andar que os comandantes 
foram elogiados, após a ação. Houve até o emprego de 
um helicóptero que fica a serviço do governador", 
afirmou Gomes. 

Fora os custos diretos da operação, o 
Ministério Público do Paraná estima os prejuízos ao 
patrimônio público em cerca de R$ 5 milhões, pois 
muitas vítimas ainda estão acionando o Estado na 
Justiça, pedindo indenização por danos materiais e 
morais. Na ação, há cerca de 150 laudos que 
comprovam as lesões corporais sofridas por 
manifestantes. 
 
Disponível em: 
http://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-estado 

 

Questão 01  
 
De acordo com as informações contidas no texto, é 
INCORRETO afirmar que: 
 

(A) O confronto entre a Polícia Militar e os 
professores do estado do Paraná ocorreu em 29 
de abril de 2015. 

(B) Neste confronto, mais de 200 pessoas ficaram 
feridas. 

(C) Para o procurador de Justiça, Fernando 
Francischini, o governador Beto Richa mostrou 
omissão durante a ação. 

(D) Toda a operação foi centralizada no Palácio 
Iguaçu. 
 

Questão 02  
 
As palavras “policiais” e “materiais” têm 
características gramaticais semelhantes. Quais? 
 

(A) São sinônimas e apresentam sílaba tônica na 
mesma posição. 

(B) São oxítonas e terminam em ditongo. 
(C) São paroxítonas e contêm o mesmo número de 

sílabas. 
(D) São antônimas e trissílabas. 

 

Questão 03  
 

Releia: “[...] todo o material apurado será encaminhado 
à Procuradoria-Geral da República (PGR)”. A locução 
verbal em destaque é composta de: 
 

(A) Verbo “ser” no futuro do pretérito e verbo 
“encaminhar” no infinitivo. 

(B) Verbo “ser” no futuro do presente e verbo 
“encaminhar” no particípio. 

(C) Verbo “ser” no futuro do presente e verbo 
“encaminhar” no gerúndio. 

(D) Verbo “ser” no futuro do pretérito e verbo 
“encaminhar” no presente do indicativo. 

 

Questão 04  
 
Na Língua Portuguesa, todas as palavras 
proparoxítonas devem ser acentuadas graficamente. A 
exceção ocorre quando: 
 

(A) A palavra termina em ditongo crescente. 
(B) A palavra tem origem latina. 
(C) A palavra se apresentar no plural. 
(D) Não há exceção para esta regra. 

 

Questão 05  
 
Assinale a opção em que há somente verbos: 
 

(A) Procurador – estima – investigação. 
(B) Governador – ação – houve. 
(C) Prejuízos – centralizada – foram. 
(D) Acionando – manifestar – sido. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

 

Questão 06  
 
Conforme o Portal de Conselheiro Mairinck, em 25 de 
julho de 1961, pela Lei Estadual nº. 4.245, foi criado o 
município de Conselheiro Mairinck, com território 
desmembrado do município de: 

 
(A) Tomazina. 
(B) Guapirama. 
(C) Jundiaí do Sul. 
(D) Jaboti. 

 

Questão 07  
 
O estado do Paraná está localizado na região sul do 
Brasil e destaca-se com uma das melhores qualidades 
de vida do país. Sobre a história desse estado, é 
CORRETO afirmar: 

 
(A) Entre 1912 e 1916 ocorreu a Guerra do 

Contestado, no limite entre o Paraná e Santa 
Catarina. 
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(B) O Paraná fez parte da província do Rio Grande 
do Sul. 

(C) No final do século XVI a erva-mate predominou 
a economia paranaense. 

(D) O Paraná se tornou estado em 1925. 
 

Questão 08  
 
Sob protestos e um forte esquema de segurança, a 
comissão especial que analisa a PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) da maioridade penal aprovou, 
no dia 17 de junho de 2015, o parecer apresentado pelo 
relator, Laerte Bessa (PR-DF). O documento prevê a 
redução da maioridade penal de 18 para 16 anos de 
idade para: 

 
(A) Calúnia, difamação, lesão corporal leve, 

violação de domicílio e roubo qualificado. 
(B) Assédio sexual, lesão corporal leve e crimes 

hediondos. 
(C) Crimes hediondos, homicídio doloso, roubo 

qualificado e lesão corporal grave seguida de 
morte. 

(D) Lesão corporal grave seguida de morte, violação 
de domicílio e tráfico. 

 

Questão 09  
 
O Dia do Cinema Brasileiro é celebrado em 19 de junho 
porque remete ao primeiro dia em que foram feitas 
imagens a partir da tecnologia do cinematógrafo no 
Brasil. Atualmente o cinema nacional conta com vários 
cineastas e produções cinematográficas. São 
cineastas brasileiros, EXCETO: 

 
(A) Tim Burton. 
(B) Fernando Meirelles. 
(C) Walter Salles. 
(D) José Padilha. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
A técnica radiográfica descrita por Mannkopf tem sua 
indicação para: 

 
(A) Recém-natos e lactantes. 
(B) Localizar 3º molar. 
(C) Mensurar perda óssea. 
(D) Auxiliar na odontometria. 

 

Questão 11  

 
Esta técnica é frequentemente usada para a 
localização de dentes supranumerários ou corpos 
estranhos no sentido vestíbulo-palatino, na maxila: 

 
(A) Técnica interproximal. 
(B) Técnica do paralelismo. 
(C) Técnica do cilindro longo. 
(D) Técnica de Clarck. 

 

Questão 12  
 
A ulectomia NÃO está indicada em qual situação? 

 
(A) Erupção retardada. 
(B) Cisto de erupção. 
(C) Hematoma de erupção. 
(D) Abscesso periodontal. 

Questão 13  
 
Após a aplicação tópica de flúor fosfato ácido, 
recomenda-se que o paciente não deve ingerir nada 
por pelo menos: 

 
(A) 10 minutos. 
(B) 30 minutos. 
(C) 45 minutos. 
(D) 60 minutos. 

 

Questão 14  
 
O uso de flúor em alta concentração geralmente é feito 
na forma de verniz. A ação lenta e contínua do flúor 
tem como consequência a: 

 
(A) Desmineralização do esmalte. 
(B) Remineralização do esmalte. 
(C) Restauração do dente. 
(D) Exodontia do dente. 

 

Questão 15  
 
Índice dentário que caracteriza a quantidade de dentes 
permanentes de uma população que foram afetados 
pela doença cárie: 

 
(A) CPOS. 
(B) ceod. 
(C) CPOD. 
(D) IPC. 

 

Questão 16  
 
A erupção do 1ºmolar inferior decíduo se dá 
aproximadamente por volta do(s): 

 
(A) 1º mês de vida. 
(B) 5º mês de vida. 
(C) 11º mês de vida.   
(D) 6 anos de vida.                        

 

Questão 17  

 
É consequência da desmineralização e desintegração 
progressiva dos tecidos calcificados dos dentes, que 
ocorre sob uma camada de bactérias na superfície dos 
dentes: 

 
(A) Tártaro. 
(B) Gengivite. 
(C) Periodontite. 
(D) Cárie. 

 

Questão 18  
 
Quanto ao aspecto clínico, a cárie pode ser crônica e 
aguda. É característico da cárie crônica, EXCETO: 

 
(A) Evolução rápida. 
(B) Aspecto endurecido. 
(C) Sem sensibilidade dolorosa. 
(D) Coloração acastanhada. 

 

Questão 19  
 
Dos aspectos clínicos citados, qual é característico da 
gengivite? 
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(A) Mobilidade dentária. 
(B) Perda óssea. 
(C) Sangramento na sondagem. 
(D) Migração patológica do dente. 

 

Questão 20  
 
Cimento de baixa resistência à compressão e alta 
solubilidade, mas com ph básico, que favorece a 
neutralização da acidez do tecido cariado, estimulando 
a formação de dentina reparadora: 

 
(A) Verniz simples. 
(B) Cimento de hidróxido de cálcio. 
(C) Cimento de fosfato de zinco. 
(D) Cimento de policarboxilato de zinco. 

 
 

Questão 21  
 
O cimento de ionômero de vidro tem como 
característica a liberação de íons de: 

 
(A) Cálcio. 
(B) Fosfato. 
(C) Flúor. 
(D) Eugenol. 

 

Questão 22  
 
Para realizar o exodontia do dente 24, qual fórceps 
deve ser utilizado? 

 
(A) 210. 
(B) 17. 
(C) 23. 
(D) 150. 

 

Questão 23  
 

O material mais indicado para realizar a adequação do 
meio bucal é: 

 
(A) Ionômero de vidro. 
(B) Resina. 
(C) Selante. 
(D) Porcelana. 

 

Questão 24  
 
Dos preparos cavitários citados, qual não necessita de 
um dispositivo, durante o processo restaurador, para 
substituir a parede ausente do dente? 

 
A) Classe I. 
B) Classe II. 
C) Classe III. 
D) Classe IV. 

 

Questão 25  
 
São radiografias de rotina em periodontia: 

 
(A) Periapical e oclusal. 
(B) Periapical e panorâmica. 
(C) Periapical e Bite-wing. 
(D) Panorâmica e oclusal. 

 
 
 
 

Questão 26  

 
É uma osteomielite do alvéolo dental sendo a 
complicação pós-exodôntica mais comum: 

 
(A) Alveolite. 
(B) Osteorradionecrose. 
(C) Fibroma. 
(D) Papiloma. 

 

Questão 27  
 
A sondagem periodontal é realizada com o objetivo de: 

 
(A) Avaliar cárie. 
(B) Avaliar abrasão. 
(C) Avaliar margem de restauração. 
(D) Mensurar a profundidade do sulco gengival e 

detectar a presença de sangramento gengival. 
 

Questão 28  
 

Doença periodontal que envolve o ligamento 
periodontal, cemento e osso alveolar: 
 

(A) Gengivite. 
(B) Periodontite. 
(C) Abscesso. 
(D) Fístula. 

 

Questão 29  
 
São as mais frequentes dentre as patologias que 
acometem a cavidade bucal: 

 
(A) Cárie e câncer bucal. 
(B) Cárie e doença periodontal. 
(C) Afta e câncer bucal. 
(D) Doença periodontal e candidíase.  

 

Questão 30  

 
Este fármaco atravessa facilmente a placenta e se 
deposita em todos os tecidos em processo de 
calcificação ocasionando anomalias dentárias: 

 
(A) Tetraciclina. 
(B) Cloranfenicol. 
(C) Eritromicina. 
(D) Kanamicina. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 

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

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura do Município de Conselheiro Mairinck  Edital Nº 01/2015 

http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 
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