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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o Caderno de Prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 
Resposta; 
 
12 Assine o Cartão Resposta no local indicado. 
 
 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 

  

 

Boa Prova! 
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JÁ NÃO SE FAZEM PAIS COMO ANTIGAMENTE 
 

Lourenço Diaféria 

1º A grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito 
assim: “Frágil”. Do outro lado estava escrito: “Este lado para cima”. Parecia embalagem de 
geladeira, e o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde 
permaneceu o dia inteiro. 
2º À noitinha a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que 
já esperava a entrega do volume. 
3º – Filhinho, vem ver o papai que a mamãe _________. 
4º O filho entrou na sala, acanhado diante do artefato estranho: era um boneco, 
perfeitamente igual a um homem adulto. Tinha cabelos encaracolados, encanecidos nas 
têmporas, usava Trim, desodorante, fazia a barba com gilete ou aparelho elétrico, sorria, 
fumava cigarros king-size, bebia uísque, roncava, assobiava, tossia, piscava os olhos – às 
vezes um de cada vez – assoava o nariz, abotoava o paletó, jogava tênis, dirigia carro, lavava 
pratos, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia strogonoff, acendia a churrasqueira, 
lavava o quintal, estendia roupa, passava a ferro, engomava camisas, e dentro do peito tinha 
um disco que repetia: “Já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou tão cansado! Puxa, hoje 
tive um trabalhão dos diabos! Acho que vou ficar até mais tarde no escritório. Você _________ 
ver o bode que deu hoje lá na firma! Serviço de dono-de-casa nunca é reconhecido! Meu bem, 
hoje não” 
5º O menino estava boquiaberto. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia dado no 
pé. Nunca se __________, porém percebia que a mãe também necessitava de um 
companheiro. E ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, registros, 
totalmente transistorizado. O menino entendia agora porque a mãe trabalhara o tempo todo, 
muitas vezes chegando bem tarde. Juntara economias, sabe lá com que sacrifícios, para 
comprar aquele paizão. 
6º – Ele conta histórias, mãe? 
7º Os técnicos olharam o garoto com indiferença. 
8º – Esse é o modelo ZYR-14, mais indicado para atividades domésticas. Não conta 
histórias. Mas assiste a televisão. E pode ser acoplado a um dispositivo opcional, que permite 
longas caminhadas ..... campos de futebol. Sabendo manejá-lo, sem forçar, tem garantia ........ 
suportar crianças até seis anos. Porém não conta histórias, e não convém insistir, pode 
desgastar o circuito do monitor. 
9º O garoto se decepcionou um pouco, sem demonstrar isso à mãe, que parecia 
encantada. 
10 Ligado ..... tomada elétrica (funcionava também com bateria), o equipamento paterno já 
havia colocado os chinelos e, sem dizer uma palavra, foi até à mesa e apanhou o jornal. 
11 A mãe puxou o filho pelo braço: 
12 – Agora vem filhinho. Vamos lá para dentro, deixa teu pai descansar. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linhas pontilhadas 
no texto: 
a) aos – de – na. 
b) nos – em – em. 
c) a – para – à. 
d) em – a – a. 
 
02 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua no 
texto: 
a) trouxe – precisava – queixara. 
b) trousse – pressisava – queichara. 
c) trosse – precizava – quechara. 
d) trouxe – pressizava – queixara. 
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03 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do 
texto e marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
( ) A mesma norma de acentuação gráfica que serve para “pé” serve também para 
“até”. 
( ) As paroxítonas “móveis” e “tênis” são acentuadas por terminarem em “is”. 
( ) O vocábulo “uísque” é acentuado porque o “i” é tônico de hiato. 
( ) Os vocábulos “elétrica” e “têmpora” obedecem à mesma regra de acentuação 
gráfica. 
a) F – V – F – F.    c) V – V – V – F. 
b) F – F – V – V.    d) V – F – F – V. 
 
04 - Analise as afirmativas referentes ao significado das palavras retiradas do texto: 
I - A palavra “encanecidos” tem como sinônimo “grisalhos”. 
II - As palavras “bode” e “pode” são consideradas exemplos de palavras parônimas.  
III - As palavras “mais” e “mas” são exemplos de palavras homófonas heterógraficas. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II.    c) Apenas I e III. 
b) Apenas II e III.    d) I, II e III. 
 
05 - Analise as afirmativas referentes ao gênero e número dos substantivos retirados do 
texto, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida assinale a 
sequência correta de cima para baixo: 
( ) O plural de “dono-de-casa” é “donos-de-casas”. 
( ) O plural no diminutivo de “botões” é “botõezinhos”. 
( ) “Crianças” é um substantivo feminino uniforme comum de dois gêneros. 
( ) “Homem” é um substantivo masculino biforme com o feminino proveniente de 
um radical distinto. 
a) F – V – F – V.    c) F – F – V – V. 
b) V – V – F – F.    d) F – F – F – V. 
 
06 - Em “Mas assiste a televisão”. (7º parágrafo), o elemento coesivo destacado introduz 
um novo período, atribuindo a este, em relação ao anterior, a noção de: 
a) oposição.     c) explicação. 
b) conclusão.    d) condição. 
 
07 - Assinale a alternativa em que o segmento grifado abaixo está substituído pelo 
pronome correspondente de modo incorreto: 
a) Fez a lição = Fê-la. 
b) Os técnicos olharam o garoto com indiferença = Os técnicos olharam-no com indiferença. 
c) A mãe puxou o filho pelo braço = A mãe puxou-lhe pelo braço. 
d) Pode desgastar o circuito do monitor = Pode desgastá-lo. 
 
08 - Analise as afirmativas referentes ao texto: 
I - Com o novo “pai”, a família decididamente readiquiria os velhos hábitos domésticos. 
II - O pai eletrônico era um perfeito exemplar da sociedade de consumo, domesticada 
pela propaganda massificante. 
III - A última frase da crônica nos mostra que renasceram na mãe os antigos zelos e 
preocupação com a paz doméstica. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas I e III. 
d) I, II e III. 
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09 - O volume de um cone circular reto cujo diâmetro da base mede 9 cm e a geratriz 
mede 7,5 cm é igual a: 
a) 40,5π cm3.     c) 121,5π cm3. 
b) 91π cm3.     d) 131,5π cm3. 
 
10 - Uma equipe composta por 14 pedreiros constrói um muro com altura de 3 m e 
comprimento de 800 m em 22 dias, trabalhando 8 horas por dia. Se essa equipe fosse 
composta por 10 pedreiros, trabalhando 10 horas por dia, um muro com 2,5 m de altura e 
1000 m de comprimento seria construído em: 
a) menos de 20 dias.    c) mais de 24 e menos de 28 dias. 
b) mais de 20 e menos de 24 dias.  d) mais de 28 e menos de 35 dias. 
 
11 - Zinho nasceu quando Zico tinha 12 anos. Hoje, o produto de suas idades é igual a 
363. Zico tem: 
a) 10 anos.     c) 12 anos. 
b) 11 anos.     d) 33 anos. 
 
12 - Um violão pode ser vendido de duas maneiras: à vista, por R$ 840,00; ou a prazo, em 
duas parcelas no valor de R$ 450,00, sendo a primeira parcela paga no ato da compra. 
Na venda desse violão a prazo, são cobrados juros mensais de, aproximadamente: 
a) 45%.     c) 25%. 
b) 35%.     d) 15%. 
 
13 - Numa turma com 80 alunos, sabe-se que 75% dos alunos gostam de Matemática, e 
que 3/5 dos alunos gostam de Ciências. O número de alunos dessa turma que gostam de 
Ciências e de Matemática é igual a: 
a) 16.       c) 32. 
b) 28.      d) 36. 
 
14 - A Festa da Padroeira dos Motociclistas de Tijucas do Sul já completou sua terceira 
edição. A primeira comemoração ocorreu em: 
a) Julho de 2.012.    c) Junho de 2.012. 
b) Julho de 2.013.    d) Junho de 2.013. 
 
15 - Grau de parentesco do ex-Governador José Richa e do Governador Beto Richa: 
a) Avô e neto.    c) Pai e filho. 
b) Irmãos.     d) Tio e sobrinho. 
 
16 - O Ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, foi advogado de 
que Partido Político Abaixo? 
a) Democratas. 
b) Partido da Social Democracia Brasileira. 
c) Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 
d) Partido dos Trabalhadores. 
 
17 - Primeiro nome dado em meados da década de 1.930 a região onde hoje se localiza o 
Município de Tijucas do Sul: 
a) Ambrósio.     c) Aruatã. 
b) Arraial Grande.    d) Campos Gerais de Curitiba. 
 
18 - Quando é que o eleitor terá a oportunidade de votar em dois candidatos para o cargo 
de Senador? 
a) Em 2.016.   c) Em 2.020. 
b) Em 2.018.   d) Nunca, o eleitor somente pode escolher um candidato ao Senado.  
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19 - Todas as alternativas abaixo apresentam  finalidades do Preparo Biomecânico nas 
pulpectomias, exceto: 
a) Remover toda a vitalidade do coto pulpar, ramificações laterais, secundárias e acessórias.  
b) Remover raspas de dentina e o "smear layer" produzido durante a instrumentação do canal 
radicular.  
c) Alargar e alisar as paredes do canal dentinário, dando-lhe conformação cônica e 
preparando-o para receber a obturação. 
d) Preparar o batente apical (degrau apical).  
 
20 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ás reações dos tecidos 
dentais submetidos à ação de irritantes, exceto: 
a) O primeiro mecanismo de defesa, quando a cárie atinge a dentina, é a obliteração dos 
canalículos dentinários, ao redor do sítio atacado (dentina translúcida). 
b) Independentemente de sua natureza, ao atingir a polpa, o irritante provoca reações 
defensivas (inflamatórias) que visam localizá-lo e destruí-lo. Essas reações podem variar de 
acordo com a intensidade do irritante, indo desde a hiperemia até a morte pulpar. 
c) A ausência de fenômenos dolorosos sempre revela que a polpa está normal. 
d) Em qualquer fase do desenvolvimento da cárie, podem aparecer reações inflamatórias da 
polpa, dependendo da intensidade do agente agressor. 
 
21 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às indicações das cirurgias 
dos dentes inclusos/impactados, exceto: 
a) Prevenção da doença periodontal e da cárie dentária. 
b) Facilitação do tratamento ortodôntico e tratamento de dor de origem desconhecida.  
c) Prevenção de cistos e tumores odontogênicos. 
d) Prevenção da pericementite e de fratura da maxila. 
 
22 - Com relação à técnica oclusal de radiografia, assinale a alternativa incorreta: 
a) Permite projeções axiais da mandíbula e maxila. 
b) Visualização de dentes supranumerários, caninos não erupcionados e odontomas. 
c) Avaliação de fraturas dos dentes anteriores e do osso alveolar em crianças. 
d) As dimensões do filme oclusal são: 2,2 X 3 cm. 
 
23 - “Recomendada para auxiliar outras técnicas ou em casos de tratamentos limitados, 
podendo ser realizada na maxila ou mandíbula. A solução anestésica deve ser injetada 
sob pressão elevada, tomando-se cuidado para não realizar pressão excessiva para não 
ocorrer quebra da agulha ou do tubete anestésico de vidro. Seringas especiais foram 
desenvolvidas para permitir que a solução seja injetada do tubete sob pressão elevada, 
mas podemos utilizá-la com carpule convencional”. 
O texto acima se refere a qual técnica anestésica: 
a) Supraperiosteal. 
b) Intra-septal. 
c) Intraligamentar. 
d) Intra-óssea. 
 
24 - “É uma análoga sintética da vasopressina, hormônio produzido pela neurohipófise e 
também conhecida como hormônio antidiurético ou ADH. Não apresenta efeitos diretos 
sobre o miocárdio, mas é um potente vasoconstritor coronariano o que pode levar a 
crises de angina com isquemia miocárdica, em pacientes com alguma deficiência na 
circulação coronariana”. 
O texto acima se refere a qual vasoconstritor: 
a) Octapressin. 
b) Adrenalina. 
c) Noradrenalina. 
d) Felinefrina. 
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25 - Assinale a alternativa incorreta com relação as vantagens da cirurgia retalho 
gengival: 
a) Na incisão de bisel invertido, a gengiva livre existente é preservada. 
b) Expõe superfícies radiculares, permitindo que a raspagem e o alisamento radicular sejam 
feitos de forma eficaz. 
c) Consegue-se identificar a morfologia do defeito ósseo, assegurando tratamento apropriado. 
d) Facilita a identificação do grau de envolvimento em áreas de bifurcações e relação de osso e 
dente. 
 
26 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas contra indicações para o 
tratamento endodôntico de dentes decíduos, exceto:  
a) Dentes decíduos com ¼ de perda de estrutura radicular. 
b) Impossibilidade de reconstrução. 
c) Paciente com estado de saúde debilitado. 
d) Evidência radiográfica de reabsorção externa/interna. 
 
27 - O músculo zigomático menor é um músculo: 
a) elevador da mandíbula. 
b) responsável pela fonação. 
c) da expressão facial. 
d) mastigatório. 
 
28 - Assinale a alternativa incorreta com relação à Artéria Carótida Interna:  
a) penetra no crânio através do canal carótico. 
b) atinge a cavidade do crânio através do forame magno. 
c) a parte posterior do cérebro é irrigada pela artéria vertebral, que é um ramo da artéria 
carótida interna. 
d) emite ramos cervicais. 
 
29 - O diagnóstico do trauma oclusal deve ser baseado em achados. Todas as 
alternativas abaixo apresentam alguns desses achados, exceto: 
a) Aumento de mobilidade e aumento de diastemas. 
b) Comprometimento da função mastigatória devido à mobilidade. 
c) Aumento na incidência de impactação alimentar. 
d) Espessamento gengival. 
 
30 - Durante a confecção de uma restauração, a correta reabilitação do ponto de contato 
é fundamental para, exceto:  
a) aumentar a resistência e durabilidade da restauração. 
b) promover o vedamento marginal. 
c) favorecer a estabilidade dos dentes adjacentes. 
d) evitar impactação de alimentos. 
 
31 - Assinale a alternativa que não apresenta um efeito colateral causado pelos 
antiinflamatórios esteróides: 
a) Predisposição a diabetes e osteoporose, devido à supressão da produção dos hormônios da 
glândula adrenal. 
b) São responsáveis pela retenção de água e potássio. O uso indiscriminado dessas 
substâncias pode, portanto, ter como consequência o aumento anormal da pressão nos rins.  
c) Como essas substâncias são naturalmente produzidas pela glândula adrenal humana, o uso 
prolongado de corticosteróides sintéticos pode ter como consequência a supressão do eixo 
hipotálamo-hipófise-adrenal. 
d) Doença péptica, devido à inibição da produção de prostaglandinas que protegem o 
estômago contra os ácidos produzidos em seu interior. 
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32 - Assinale a alternativa que não apresenta uma razão anatômica que leve a uma 
estagnação bacteriana difícil de higienizar, tanto pela ação de lavagem natural da saliva 
como por escovação do dente: 
a) forma dos dentes. 
b) topografia dos dentes. 
c) mau posicionamento dos dentes. 
d) epitélio sulcular queratinizado. 
 
33 - Assinale a alternativa incorreta com relação a cariologia: 
a) O acúmulo de microrganismos capazes de converter carboidratos em ácidos sempre resulta 
em lesões de cárie. 
b) A cárie é considerada como um desequilíbrio no processo. 
DES (desmineralização) x RE (remineralização) do esmalte e ocorre quando a saída de íons 
cálcio fosfato é maior que a sua reposição. 
c) Cárie é um processo patológico localizado que ocorre em áreas de estagnação dos dentes 
(locais que favorecem crescimento bacteriano). 
d) Na produção de cárie, exige-se o contato entre os microorganismos envolvidos e o substrato 
glicídico na superfície do dente. 
 
34 - Assinale a alternativa incorreta com relação ao uso do flúor: 
a) Fluoretação da água de abastecimento público é um dos mais importantes meios de saúde 
pública, sendo considerado o método de prevenção de cárie mais efetivo em termos de 
abrangência coletiva. 
b) No método tópico, o flúor atuará diretamente sobre a superfície do dente. O íon Flúor sofre 
uma ligação química com o íon Cálcio (Ca++) resultando numa molécula de fluoreto de cálcio 
(CaF2) reservatório de flúor incorporado pelo esmalte do dente, formando cristais de apatita 
fluoretada. 
c) O uso diário do dentifrício com flúor é um dos maiores responsáveis pela redução dos níveis 
de cárie dentária, devido à ação tópica do flúor na cavidade bucal. 
d) O verniz com flúor é um material viscoso e aderente aplicado à superfície dental, onde 
permanece por algum tempo, promovendo uma liberação rápida de flúor. 
 
35 - Todas as alternativas abaixo apresentam fatores capazes de causar a diminuição do 
fluxo salivar, exceto: 
a) Idade. Idosos tendem a ter diminuição do fluxo salivar. 
b) Síndrome de Sjogren. 
c) Uso de antidepressivos como Citalopram. 
d) O uso de bebidas alcoólicas, o fumo, o uso de drogas. 
  
36 - Assinale a alternativa que não está correta com relação à dentina: 
a) Desde seu estágio de desenvolvimento inicial até o seu amadurecimento, a dentina sofre 
transformações no tocante ao grau de mineralização de suas partes. Este processo é contínuo 
e pode ocorrer fisiologicamente com a idade do indivíduo ou patologicamente como resposta 
ou reação ao processo carioso ou procedimentos operatórios e restauradores. 
b) Na faixa dentinária próxima a pré-dentina, a dentina intertubular é menos calcificada do que 
a peritubular. Fisiologicamente, graças à deposição gradativa de minerais ao longo do espaço 
periodontoblástico, a dentina peritubular sofre menor grau de mineralização que a dentina 
intertubular.  
c) Enquanto houver atividade odontoblástica, haverá sempre a possibilidade de deposição 
mineral, que termina por obliterar completamente a luz dos canalículos dentinários. Essa 
mineralização se inicia na junção amelodentinária e se propaga em direção a polpa. 
d) A região com características de calcificação é chamada de dentina esclerosada fisiológica e 
mostra áreas com canalículos total ou parcialmente obstruídos. Processo semelhante pode ser 
estimulado ou acelerado pela presença de cárie e/ou condutas clínicas e nesse caso é 
denominada dentina esclerosada reacional. 
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37 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às propriedades térmicas 
dos materiais dentários diretos, exceto: 
a) Difusidade térmica: É desejável que os materiais restauradores diretos possuam baixa 
difusidade térmica, a fim de evitar aumentos de temperatura do órgão pulpar frente a variações 
de temperatura na boca. 
b) Calor específico: Quantidade de calor necessário para aumentar em 1º C um grama de 
substância. 
c) Coeficiente de expansão térmica linear: Alteração de comprimento por unidade de 
comprimento de um material, quando a sua temperatura é aumentada ou reduzida em 1º C.  
d) Condutividade térmica: É uma medida da transferência de calor através de um material por 
meio de condução. Um alto valor relativo de condutividade térmica de um material indica que 
ele promove um isolamento térmico adequado da polpa.  
 
38 - Assinale a alternativa que não apresenta uma vantagem do cimento ionômero de 
vidro modificado por resina em relação ao ionômero convencional: 
a) menor contração de polimerização. 
b) maior tempo de trabalho. 
c) melhor estética inicial. 
d) maior resistência total. 
 
39 - Assinale a alternativa incorreta com relação ao tratamento restaurador atraumático: 
a) O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) foi desenvolvido com o intuito de minimizar o 
número de extrações dentárias realizadas nos países subdesenvolvidos. 
b) Essa técnica é simples, pois utiliza somente instrumentos manuais na remoção dos tecidos 
cariados e requer restauração imediata da cavidade com um material restaurador adesivo, o 
ionômero de vidro. 
c) Trata-se de 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. 
d) Não é considerado um tratamento definitivo. O que o diferencia da adequação do meio bucal 
é exatamente a remoção da dentina cariada e o uso do cimento ionômero de vidro. 
 
40 - Todas as alternativas abaixo apresentam procedimentos dentários que requerem a 
realização da profilaxia antimicrobiana, exceto: 
a) Colocação de implante dentário ou reimplante de dentes avulsos. 
b) Injeções de anestésico local (não intraligamentar). 
c) Colocação inicial de bandas ortodônticas. 
d) Procedimentos periodontais incluindo cirurgia, escarificação e nivelamento de raiz, 
sondagem e manutenção.  
 
 
  
   

 

  
DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PREENCHA AS SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NO LOCAL INDICADO. 
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