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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 003/2015  
MUNICÍPIO DE IGUATU - ESTADO DO PARANÁ 

 
CARGO: ODONTÓLOGO 

DATA: 06/12/2015  
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 30 
(trinta) 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)  Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa que respectivamente representa o significado 

das palavras em destaque: 

 

“ Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que 

produz abundância, tem-nos deixado na penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa 

inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de 

máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. 

Sem essas virtudes a vida será de violência e tudo estará perdido.” (Discurso de O grande ditador, de 

Charles Chaplin) 

 

a) Encarcerados, lazeira, crentes, desumanos; 

b) Encarcerados, inópia, incrédulos, endurecidos; 

c) Encarcerados, opulência, descrentes, insensíveis;  

d) Encarcerados, miséria, crédulos, sensíveis; 

 

2)  Assinale a alternativa na qual o uso da vírgula ocorreu com a função de intercalação: 

a)  Comprei blusas, sapatos, batons e também livros, pois não somente de beleza externa vive uma 

mulher. 

b) Os jogadores corintianos saíram alegres do último jogo; os santistas, tristes. 

c) Raquel é inteligente e competente. E tem, além disso, tempo para realizar esta pesquisa. 

d) Eduardo, não esqueça de comprar pão e leite amanhã. 

 

3)  Nas sentenças abaixo o pronome “se” foi corretamente empregado, segundo a norma 

culta, na alternativa: 

a) Vende-se carros nacionais e importados. 

b) Precisa-se de auxiliares administrativos. 

c) Aluga-se duas casas na região metropolitana de Curitiba. 

d) Nestes momentos difíceis, contam-se com amigos verdadeiros. 

 

4) Assinale a alternativa incorreta quanto a concordância verbal. 

a) As novas candidatas estavam chegando. 

b) Deve existir outras explicações. 

c) Os detalhes do fato vão ser publicados pelos jornais de amanhã. 

d) Dois novos projetos foram elaborados pelos alunos. 

 

5) Qual das alternativas abaixo justifica a acentuação das palavras; 

Distribuí-lo, cafeína, viúvo, saúde: 

a) Oxítonas terminadas em a, e, o 

b) Paroxítonas terminadas em a, e, o  

c) Todas as proparoxítonas são acentuadas. 

d) Recebem acentuação o u e i tônicos em hiato. 

 

6) Assinale a alternativa que apresenta sentença incorreta quanto a regência: 

a) Estas são as candidatas de que lhe falei. 

b) Dinheiro e fama são coisas que não aspiro. 

c) Pagou-lhe a dívida, querendo oferecer-lhe uma espécie de consolo. 

d) O alto preço dessa doença, paguei-o com as moedas de meu hábil esforço. 
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7) Um quilograma de uma substância A custa R$ 1,20 e um quilograma de uma substância B 
custa R$ 1,60. Se um quilograma de uma mistura dessas substâncias A e B custa R$ 1,50, 
então pode-se afirmar que a quantidade da substância A, contida nessa mistura em gramas, 
é de: 
a) 250 g.  
b) 300 g. 
c) 350 g. 
d) 400 g. 
  
8) Em determinada empresa, 6 funcionários do setor A tem salário mensal de R$ 4.000,00, 12 
funcionários do setor B tem salário mensal de R$ 2.500,00 e 18 funcionários do setor C tem 
salário mensal de R$ 1.500,00. É possível concluir que o salário médio mensal dos 
funcionários dessa empresa, é igual a: 
a) R$ 2.100,00. 
b) R$ 2.150,00. 
c) R$ 2.200,00. 
d) R$ 2.250,00.    
 
9) Certa máquina industrial sofreu um acréscimo em seu preço de 17%, passando a custar 
R$ 1.404,00. Pode-se afirmar que o preço inicial, desta máquina em reais, era de: 
a) R$ 1.000,00. 
b) R$ 1.100,00. 
c) R$ 1.200,00.    
d) R$ 1.250,00. 
 
10) Num certo dia de inverno, às 22:00 horas o termômetro marcava +1ºC, durante a 
madrugada o mesmo termômetro registrou a temperatura de –5ºC, pode-se afirmar assim, 
que a temperatura: 
a) aumentou 6ºC. 
b) diminuiu 6ºC. 
c) aumentou 4ºC. 
d) diminuiu 4ºC. 
  

11)  Não faz parte dos biomas brasileiros. 

a) Pampa. 

b) Cerrado. 

c) Caatinga. 

d) Taiga. 

 

12)  Entre os estados da Bahia e do Rio Grande do Norte, no sentido sul- norte, seguindo o 

litoral Atlântico, encontram-se respectivamente os seguintes estados. 

a)  Alagoas, Sergipe , Pernambuco, Paraíba. 

b)  Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe. 

c)  Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. 

d)  Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. 

 

13)  A usina Hidroelétrica de Itaipu, está localizada no rio? 

a) Paraná. 

b) Tibagi. 

c) Paranapanema. 

d) Iguaçu. 
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14)  O Cânion Guartela, se localiza entre os municípios dê: 

a) Londrina e Maringá. 

b) Cascavel e Toledo. 

c) Pato Branco e Francisco Beltrão.  

d) Castro e Tibagi. 

 

15) Segundo Fejerskov e Ellwood (2005), a fluorose dentária consiste em um distúrbio 
induzido pelo fluoreto durante a formação do dente, que resulta em hipomineralização do 
esmalte, em especial da sua subsuperfície, aumentando a porosidade ao longo das estrias de 
Retzius e gerando opacidade. Sobre a fluorose dentária, é correto afirmar, exceto: 
a) Pequenas linhas brancas que tendem a coalescer com o aumento da severidade do distúrbio é a 

característica mais comum dentre as formas mais severas. 

b) A fluorose dentária é mais prevalente e severa entre os dentes e áreas que se calcificam mais tardia e 

lentamente. 

c) É uma alteração rara em dentes decíduos e nos incisivos inferiores, sendo geralmente observada entre 

6 a 8 dentes homólogos. 

d) Dentre os fatores mais importantes que aumentam o risco de fluorose dentária estão a presença de 

fluoreto na água de abastecimento e o uso de dentifrícios fluoretados por crianças muito jovens. 

 
16) Sobre a anquiloglossia, é correto afirmar, exceto: 
a) Os relatos indicam a ocorrência de 1,7 a 4,4% nos neonatos, sendo quatro vezes mais comum nos 

meninos do que nas meninas. 

b) Pode apresentar manifestações clínicas variáveis, desde casos leves e de pouco significado clínico até 

os casos mais raros de anquiloglossia completa, em que a língua se encontra fusionada ao assoalho da 

boca. 

c) Sendo uma anomalia do desenvolvimento da língua caracterizada por um freio lingual longo, em alguns 

casos, o freio pode estender-se anteriormente e se inserir no ápice lingual, podendo fendê-lo levemente. 

d) Alguns investigadores especulam que a anquiloglossia pode impedir uma deglutição normal. 

 
17) O querubismo é uma condição rara do desenvolvimento dos maxilares que é geralmente 
herdada como um traço autossômico dominante com alta penetrância, mas com 
expressividade variável. Sobre o querubismo, é correto afirmar, exceto: 
a) A face semelhante a querubim origina-se do desenvolvimento da região anterior da mandíbula 

produzindo uma aparência angelical devido ao arredondamento da bochecha. 

b) Pode-se perceber uma rotação dos “olhos para cima em direção ao céu”, que é devida a uma ampla 

área de exposição da esclera abaixo da íris. 

c) O extenso envolvimento ósseo causa considerável alargamento e distorção do rebordo alveolar. 

d) Além do impacto estético e psicológico, o crescimento das lesões pode causar deslocamentos dos 

dentes e falhas na erupção. 

 
18) Um abscesso periodontal se origina frequentemente em uma área de lesão periodontal 
preexistente, sendo usualmente precipitado por alterações na flora subgengival, resistência 
do hospedeiro, ou ambos. Dentre os sintomas mais comuns do abscesso periodontal, 
podemos destacar, exceto: 
a) Dor latejante 

b) Mobilidade, sensibilidade ou extrusão do dente adjacente 

c) Linfadenopatia 

d) Pouca ou nenhuma sensibilidade da gengiva afetada à palpação. 
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19) Sobre as propriedades dos materiais obturadores de canais radiculares de dentes 
permanentes, é correto afirmar, exceto: 
a) Qualquer material destinado ao uso biológico não deve apresentar cito toxicidade, não interferindo 

negativamente no processo de reparo dos tecidos com os quais está em contato. 

b) A biocompatibilidade de um cimento endodôntico não depende diretamente de seus componentes, de 

seu tempo de presa e de sua solubilidade. 

c) Os cimentos endodônticos devem ser pouco solúveis junto aos fluidos teciduais. 

d) O escoamento exerce um papel importante no desempenho de um cimento endodôntico, uma vez que 

permite a sua penetração em irregularidades e ramificações do sistema de canais radiculares. 

 

20) As manobras descritas abaixo sobre o tratamento endodôntico de canais radiculares se 
relacionam entre si e são comuns a todos os dentes, independentemente do grupo a que 
pertençam, exceto: 
a) Acesso à câmara pulpar 
b) Preparação da câmara pulpar 
c) Forma de conveniência 
d) Forma de retenção 
 
21) Em dentística, a escolha de um sistema restaurador adequado para as diferentes 
situações clínicas depende de suas características físico-mecânicas e de polimento. Sobre as 
resinas compostas, é correto afirmar, exceto: 
a) A matriz orgânica geralmente é composta por um dimetacrilato associado a outros monômeros de 
menor peso molecular. 
b) A carga inorgânica é formada por partículas de vidro, quartzo e/ou sílica 
c) O silano é uma molécula bifuncional, que geralmente é incorporado às resinas compostas unindo-se à 
carga inorgânica e a matriz polimérica. 
d) As resinas de alta viscosidade, em geral, apresentam pouca quantidade de carga, e 
consequentemente, boas propriedades físico-mecânicas.  
 
22) A cárie dental, uma vez estabelecida, não é um evento linear, que após ter iniciado, leva 
à cavidade ou à perda do dente. Esse processo pode ser interrompido em qualquer etapa. De 
maneira geral, o controle de qualquer doença, para ser efetivo, deve ser direcionado aos 
fatores que levam ao seu desenvolvimento. Diante disso, podem ser considerados fatores de 
controle da doença cárie, exceto:  
a) Atuação sobre os hábitos de higiene bucal. 

b) Acesso à água fluoretada. 

c) Acesso à pasta de dentes fluoretada. 

d) Adoção de medidas que reduzam o fluxo salivar. 

 
23)Promoção da saúde, no seu sentido mais amplo e talvez o mais apropriado, é uma ação 
global objetivando a melhoria na qualidade de vida das pessoas (Nadanovsky, 2013). Dentre 
os princípios da promoção da saúde, definidos pela Organização Mundial da Saúde na 
OTTAWA CHARTER FOR HEALTH PROMOTION (WHO, 1996), estão, exceto: 
a) Desenvolvimento de habilidades pessoais. 
b) Ação comunitária. 
c) Existência de ambiente suportivo. 
d) Manutenção dos serviços de saúde, pois não necessitam ser reorientados.  
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24) Os cirurgiões dentistas devem estar capacitados a informar seus pacientes e o público 
em geral quanto às principais estratégias de promoção de saúde. Com relação às iniciativas 
de promoção de saúde, o profissional pode, exceto: 
a) Aliar-se com outros grupos profissionais para pressionar em prol de mudanças positivas nas políticas 

públicas que afetem a saúde e a saúde bucal em particular. 

b) Diagnosticar lesões cariosas em esmalte e sempre restaurá-las. 

c) Basear sua prática educativa em informações provenientes de levantamentos periódicos sobre a saúde 

bucal da população. 

d) Notificar indústrias e autoridades reguladoras de publicidade quanto propagandas enganosas sobre 

alimentos que podem ser prejudiciais à saúde das pessoas e principalmente das crianças. 

 
25) Como regra geral, em odontopediatria, o cirurgião dentista deve saber estabelecer as 
dosagens corretas dos anestésicos locais calculadas em função do peso da criança com o 
objetivo de se obter efeito máximo com um mínimo de efeitos adversos. Dessa forma, os 
seguintes cuidados pré-operatórios são obrigatórios para aumentar a segurança do uso dos 
anestésicos locais, exceto: 
a) Anamnese e exame clínico 

b) Determinar a dose máxima 

c) Evitar usar vasoconstritor 

d) Aspirar antes da injeção 

 
26) O diabetes mellitus é uma doença metabólica sistêmica crônica, provavelmente de 
caráter hereditário, consequente à deficiência parcial ou total de insulina. Diante do 
atendimento odontológico da criança diabética, sugere-se, exceto: 
a) Fazer contato com o médico responsável 

b) Evitar ao máximo a ansiedade do paciente 

c) Marcar a consulta para a primeira metade da manhã, solicitando que a alimentação não seja fornecida 

normalmente naquele dia. 

d) Em diabéticos compensados é possível usar anestésicos locais com vasoconstritores do tipo amidas 

simpaticomiméticas. 

 
27) Diante de um caso de traumatismo dentário, o exame radiográfico destaca-se como um 
importante exame complementar. Devem ser observados os dentes possivelmente 
envolvidos, decíduos ou permanentes, irrompidos ou não. Devem ser avaliados na imagem 
radiográfica, exceto: 
a) Posição do germe do dente permanente em relação aos dentes adjacentes. 

b) Presença, grau e direção de deslocamento do dente decíduo. 

c) Hemorragia pulpar. 

d) Presença e localização de fratura radicular. 
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28) Sobre a avaliação e o plano de tratamento odontológico do paciente com HIV (AIDS- 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), é correto afirmar, exceto: 
a) Deve-se realizar o exame extrabucal, avaliando cabeça e pescoço. Pacientes soropositivos podem 

desenvolver linfadenopatia cervical e lesões de pele. 

b) Realizar radiografias complementares ao exame clínico. 

c) Trombocitopenia ocorre em alguns pacientes com HIV. É interessante solicitar contagem de plaquetas 

e tempo de sangramento antes de realizar procedimentos cirúrgicos. 

d) Há sempre a necessidade de usar cobertura antibiótica de rotina para prevenir infecção pós 

procedimento em pacientes soropositivos. 

 
29) Alguns dos pontos de vista mais comuns relacionados às doenças periodontais tiveram 
de ser modificados ou atualizados à luz dos conhecimentos epidemiológicos e clínicos 
recentemente acumulados pela ciência. Hoje, pode-se dizer, por exemplo, exceto: 
a) A gengivite é um problema comum, mas não necessariamente evolui para periodontite. 
b) A prevalência de doença periodontal destrutiva é baixa e não tem aumentado, em nível internacional, 
principalmente nos países industrializados em que se constata redução significativa em jovens e adultos. 
c) O biofilme bacteriano é em essência o fator decisivo na prevenção e tratamento da maioria das 
doenças periodontais. 
d) Poucas pessoas com grau aceitável de gengivite conseguem manter uma dentição funcional ao longo 
da vida. 
 
30) Em relação à teoria de Baume, quando os segundos molares decíduos terminam em 
degrau reto, os primeiros molares permanentes provavelmente irão erupcionar numa relação 
de: 
a) Classe I 
b) Topo-a-topo 
c) Classe II 
d) Classe III 
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