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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2015 - EMPREGO PÚBLICO 
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA - ESTADO DO PARANÁ 

 
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA 

DATA: 20/09/2015 
 
 

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:_________________________________________ 



2 

 

1) Assinale a alternativa incorreta quanto a flexão de gênero. 

a) Mariana lavou o alface e fez uma salada com tomates. 

b) O champanha que serviram na festa ontem estava espetacular. 

c) Um tornado varreu toda a costa leste ontem. 

d) Acordei com o canto dos bem-te-vis. 

 

2) Na sentença: “ Vera, minha amiga de colégio, me recomendou um livro de literatura muito 

bom.” O uso da vírgula ocorre: 

a) Para isolar o vocativo. 

b) Para isolar o adjunto adverbial. 

c) Para separar termos que exercem a mesma função sintática. 

d) Para isolar o aposto. 

 

3) Assinale a alternativa que apresenta erro na acentuação gráfica das palavras usadas. 

a) A plateia aplaudiu o espetáculo com muito entusiasmo. 

b) Dr. Alfredo prescreveu medicamentos radioterápicos. 

c) Embora o doente não corresse mais perigo, os médicos resolveram mante-lo em observação durante 

doze horas. 

d) Anita ficou orfã muito jovem, quando perdeu os pais em um acidente.  

 

4) Assinale a alternativa que apresenta a correta separação de todas as palavras. 

a) im-po-ssí-vel / ga-li-nha / di-a. 

b) trans-a-ção / co-o-pe-rar / zo-o-ló-gi-co. 

c) coo-pe-rar / a-li-e-ní-ge-na / ca-rac-te-ris-ti-ca. 

d) ca-rac-te-rís-ti-ca / es-pe-ci-ais / zo-o-ló-gi-co. 

 

5) Assinale a sentença que apresenta erro de concordância verbal segundo a norma padrão. 

a) Os Sertões imortalizaram Euclides da Cunha. 

b) Os Estados Unidos possuem o maior lago do mundo. 

c) Fomos nós que pintamos a casa. 

d) Fazem dois meses que retornei de Roma. 

 

6) Marque a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. 
Se é para __________telefonar, afirmo-lhe que ela não dirá para _______ o que você deseja saber. 

a) mim – mim. 

b) eu – mim. 

c) mim- eu. 

d) eu – eu. 

 

7)  Em qual das alternativas o pronome foi empregado incorretamente quanto a sua posição? 

a) Não me fale sobre este assunto, pois já tomei minha decisão. 

b) Tudo incomoda-me nesse lugar, até as cores das janelas. 

c) Quem te convidou para sair no Sábado? 

d) Foi aquele dedicado professor quem me ensinou a matéria. 

 

8) Identifique a questão que apresenta erro de flexão de número do substantivo. 

a) Os bem-te-vis apareceram anunciando a chuva. 

b) Depois da chuva os louvas-a- deus pulavam na folhagem verde. 

c) Os amores-perfeitos encantavam toda a colina. 

d) O cheiro depois da chuva lembrava as águas –de – colônia das moças da cidade. 
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9) Um trabalhador obteve um aumento de 30% no seu salário e recebeu R$ 1.365,00. O valor 
do salário desse trabalhador, antes do aumento, era de: 
a) R$ 1.000,00 
b) R$ 1.050,00  
c) R$ 1.100,00 
d) R$ 1.150,00 
 
 
 
10) Quando colocou 46,2 litros de gasolina no tanque de seu carro, Horácio observou que o 
ponteiro do marcador, que antes indicava estar ocupado 1/5  da capacidade do tanque, 
passou a indicar 3/4 . Nessas condições, é correto afirmar que a capacidade total desse 
tanque, em litros, é: 
a) 84 litros. 
b) 86 litros.                      
c) 90 litros. 
d) 96 litros. 
 
 
 
11) Todo automóvel, devido à utilização, sofre um desgaste com o passar do tempo e uma 
desvalorização no seu preço. Admitindo que o seu valor decresce linearmente com o tempo e 
que o preço de fábrica é R$ 12.500,00 e, que, após 6 anos de uso, a desvalorização foi de R$ 
6.300,00, pode-se afirmar que o valor deste mesmo veículo após 4 anos é igual a:  
a) R$ 8.400,00  
b) R$ 8.300,00    
c) R$ 8.200,00  
d) R$ 8.100,00 
 
 
 
12) Uma urna contém 30 bolas verdes, 10 bolas amarelas e 15 bolas brancas. Extraindo-se 
uma bola aleatoriamente, a probabilidade de ela ser branca ou verde é: 
a)  7/11. 
b)  8/11. 
c)  9/11.    
d) 10/11. 
 
 
 
13) O volume de um cubo, cuja área lateral vale 64 cm2, é igual a: 
a) 256. 
b) 128. 
c) 96. 
d) 64.   
 
 
 
14) Onofre, caixa de uma agência bancária, constatou que leva, em média, 5 minutos para 
atender 3 clientes. O tempo que Onofre vai levar para atender 36 clientes que estão na fila 
será de: 
a) 60 minutos. 
b) 72 minutos. 
c) 50 minutos. 
d) 36 minutos. 
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15) Assinale a alternativa incorreta com relação ao abscesso periapical. 
 

a) O pus presente na região periapical (fase intraóssea) se não drenado pelo canal, procura o caminho de 

menor resistência para exteriorizar-se. Enquanto o pus procura local de escape, ocorre aumento de 

pressão sobre o pericemento, provocando dor exacerbada. O pus, se não drenar pelo canal ou pelo 

ligamento periodontal, procura perfurar o osso cortical e se acumula sob o periósteo (fase sub periostal). 

A seguir passa para a fase submucosa e forma a fístula. 

b) Casos de exteriorização do abscesso agudo pela superfície cutânea pode ocorrer fístula cutânea. 

Algumas vezes pode ocorrer drenagem via seio do maxilar (empiema), quando o processo patológico 

envolve os dentes superiores posteriores. Também se pode verificar drenagem do abscesso na cavidade 

nasal, quando oriundos de dentes superiores anteriores. 

c) A radiografia pode apresentar aspecto normal da área apical ou mostrar um ligeiro espessamento da 

lâmina dura. Quando uma área de rarefação está presente, pode-se dizer que ocorreu a agudização de 

um processo crônico (Abscesso Fênix). 

d) Nos casos de abscesso apical agudo o dente pode apresentar-se com vitalidade pulpar. O dente pode 

apresentar resposta positiva ao calor, pois este agente físico pode provocar expansão da polpa. 
 

16) Assinale a alternativa que não apresenta um requisito básico de uma incisão cirúrgica. 
a) Deve possibilitar a visibilidade do campo operatório minimizando o trauma tecidual no afastamento. 
b) As margens do retalho devem repousar sobre tecido ósseo sadio, no momento da sutura. 
c) A base do retalho deve ser menor que a altura do mesmo. 
d) Deve maximizar o suprimento sanguíneo. 
 

17) “Utiliza duas tomadas radiográficas, uma periapical e uma oclusal utilizando filme 
periapical. Indicado para localização de dentes não irrompidos (geralmente o 3º molar 
inferior), corpos estranhos, processos patológicos na mandíbula.” 
Assinale a alternativa que apresenta o nome da técnica radiográfica descrita acima. 
 

a) Método de Clark. 
 

b) Método de Miller-Winter. 
 

c) Método de Parma. 
 

d) Método de Le Master. 
 

 

18)  Assinale a alternativa incorreta com relação aos anestésicos locais injetáveis 
utilizados na odontologia.  

a) Lidocaína: metabolizada no fígado e excretada pelo rim. O primeiro anestésico local do tipo amida 
sintetizado e comercializado. De ação mais rápida que a procaína e anestesia de maior duração e maior 
potência. Praticamente inexistentes as reações alérgicas. 
b) Mepivacaína: de metabolismo e excreção igual ao da lidocaína, apresenta uma propriedade 
vasodilatadora leve, logo produz anestesia de maior duração.  
c) Prilocaína: sua excreção é renal, mas é metabolizada no fígado e pulmões. Está indicada em casos de 
anemia, insuficiência cardíaca ou respiratória. 
d) Bupivacaína: metabolizada da mesma forma do que lidocaína é utilizada para intervenções mais 
demoradas e com provável dor no pós-operatório. Tem uma potência quatro vezes maior que as 
anteriores.  
 

19)  Assinale a alternativa que apresenta o nome do forame por onde passa o V, par de 
nervo craniano, ramo Maxilar do Trigêmio, na fossa média craniana. 
 

a) Oval. b) Redondo. c) Espinhoso. d) Cego. 
 

20)  As restaurações semidiretas e indiretas com resina composta:  
a) requerem a cobertura de cúspide como medida preventiva ou no sentido de reforçar a estrutura dental. 
b) devem ter espessura maior do que as restaurações metálicas. 
c) apresentam maior estabilidade oclusal quando comparada a restaurações metálicas. 
d) requerem preparos retentivos, o que minimiza o desgaste de estrutura dental, quando comparadas às 
restaurações diretas. 
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21)  Todas as alternativas abaixo apresentam razões pelas quais, durante o preparo de um 
dente para receber uma faceta de porcelana, sempre que possível, os contatos proximais 
devem permanecer em dente natural, exceto: 

a) evita o movimento dos dentes, enquanto se aguarda a confecção da faceta, especialmente quando não 
são empregados provisório. 
b) representa uma característica anatômica muito difícil de reproduzir. 
c) evita a formação e controle da placa bacteriana. 
d) torna mais simples os procedimentos de adesão e acabamento. 
 

22) Assinale a alternativa incorreta com relação aos efeitos adversos dos antiinflamatórios 
não esteróides: 

a) Retenção de sódio , água e edema são efeitos colaterais graves dos AINEs e devem ser 

constantemente monitorados. 

b) Os AINEs podem elevar a pressão arterial principalmente em pacientes hipertensos. Esse aumento se 

deve principalmente ao declínio significante das concentrações de prostaglandinas e renina. 

c) O risco de infarto do miocárdio pode aumentar com o uso habitual de AINEs. Esse risco correlacionou-

se com a posologia e a duração do tratamento e está nitidamente ligado à efetiva inibição da COX-2, a 

menos que atenuada pela inibição efetiva concomitante da COX-1 plaquetária. 

d) As complicações renais induzidas pelos AINEs são reversíveis com a supressão desses fármacos. 

Entretanto, em presença de condições adversas associadas, podem, embora raramente, provocar 

disfunção renal aguda, síndrome nefrótica, nefrite intersticial ou necrose papilar renal. 
 

23) “A alteração de cor das resinas compostas é um fator multifatorial e pode ser causado 
por fatores intrínsecos e extrínsecos.”  
Todas as alternativas abaixo apresentam fatores intrínsecos para essa alteração de cor, 
exceto: 

a) alteração da matriz resinosa causada pela oxidação da amina aceleradora. 
b) tipo e quantidade de carga inorgânica. 
c) qualidade do polímero. 
d) tipo de acelerador adicionado ao sistema fotoiniciador. 
 

24) Assinale a alternativa que apresenta a fase de maior suscetibilidade dos dentes à 
doença cárie. 

a) durante o aleitamento materno. 
b) após o nascimento dos primeiros dentes decíduos. 
c) após o nascimento dos primeiros molares decíduos. 
d) após o nascimento dos primeiros dentes permanentes. 
 

25) Assinale a alternativa que apresenta uma função da lactoperoxidase, presente na 
saliva. 

a) ativar a acuidade gustativa. b) controlar o fluxo salivar. c) manter constante o pH. d) antibacteriana. 
 

26)  Assinale a alternativa abaixo que não apresenta um fator que condiciona a indicação 
dos agentes protetores do complexo dentina-polpa. 

a) Profundidade da cavidade. 
b) Idade do Paciente. 
c) Condição Pulpar. 
d) Localização do elemento dentário. 
 

27) O uso de cunhas de madeira é extremamente aconselhável para a confecção de 
restaurações interproximais pois apresenta os seguintes propósitos, exceto: 

a) Proteger a papila gengival da broca. 
b) Proteger o ângulo cavo superficial da parede gengival para não remover acidentalmente o esmalte 
restante nesta área. 
c) Minimizar a possibilidade de um contato acidental da ponta diamantada com o dente adjacente. 
d) Estabilizar a matriz no momento de inserção da resina composta. 
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28) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ao flúor, exceto: 
a) A presença constante de flúor na cavidade bucal reduz a quantidade de mineral perdido 
(desmineralização) quando o PH crítico da boca é atingido pela conversão do açúcar em ácido. 
b) O flúor é ser capaz de interferir na formação de placa e na transformação do açúcar em ácidos. 
c) Quando ocorre o fenômeno da remineralização, na presença do flúor, certa quantidade de mineral é 
reposta ao dente na forma de fluorapatita. 
d) O mineral fluorapatita (FA) é menos solúvel do que a hidroxiapatita (HA) da estrutura dental. 
 

29) Assinale a alternativa que não apresenta um ponto chave da técnica ART. 
a) Baixo custo. 
b) O preparo cavitário é realizado através dos instrumentos cortantes manuais e a forma de contorno é 
dada de acordo com o tamanho da lesão. 
c) Apenas a dentina amolecida é removida. 
d) Passível de ser executada em qualquer local. 
 

30) Todas as alternativas abaixo, apresentam razões pelas quais os cimentos de ionômero 
de vidro são considerados biocompatíveis, exceto: 

a) baixo peso molecular do ácido poliacrílico presente na sua composição. 
b) capacidade de adesão à estrutura dental. 
c) reação de cura minimamente exotérmica. 
d) rápida neutralização do PH. 
 

31) Assinale a alternativa que apresenta os  procedimentos dentários em que a profilaxia 
antimicrobiana não é recomendada. 

a) Procedimentos periodontais incluindo cirurgia, escarificação e nivelamento de raiz, sondagem e 
manutenção. 
b) Colocação de implante dentário ou reimplante de dentes avulsos. 
c) Procedimento endodôntico intracanal. 
d)Limpeza profilática de dentes ou implantes, quando se espera sangramento. 
 

32) Todas as alternativas abaixo apresentam características histopatológicas da bolsa 
periodontal, exceto: 

a) A flacidez gengival ocorre sempre devido à coleção de exsudato presente no interior da bolsa 
periodontal. 
b) Menos frequentemente, a parede gengival da bolsa periodontal pode ser rosada e firme devido à 
predominância de alterações fibrosas sobre a exsudação e degeneração. 
c) A dor à estimulação tátil deve-se à ulceração da parte interna da parede da bolsa. 
d) O pus pode ocorrer em bolsas com inflamação supurativa da parede interna da bolsa. 
 

33) Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às características químicas do 
Hidróxido de Cálcio, exceto: 

a) A difusão dos íons cálcio do hidróxido de cálcio confere atividade antibacteriana, sendo que, quando 
empregada como medicação intracanal, esta substância altera o metabolismo enzimático das bactérias, a 
partir da influência do cálcio na membrana citoplasmática das bactérias. 
b) As propriedades do hidróxido de cálcio derivam de sua dissociação iônica em íons cálcio e íons 
hidroxila, sendo que a ação destes íons sobre os tecidos e as bactérias explica as propriedades biológicas 
e antimicrobianas desta substância. 
c) A colocação de hidróxido de cálcio no canal radicular pode influenciar as áreas de reabsorção, 
impossibilitando a atividade osteoclástica e estimulando o processo de reparo. A presença de íons cálcio é 
necessária para a atividade do sistema complemento na reação  imunológica e a abundância de íons 
cálcio ativa a ATPase (Adenosina trifosfatase) cálcio dependente, à qual esta associada a formação de 
tecido duro. 
d) O aumento da concentração de íons cálcio, provenientes do hidróxido de cálcio, no interior dos túbulos 
dentinários promove a redução da permeabilidade dentinária. 
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34)  Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à placa bacteriana, exceto: 
a) A placa é composta essencialmente por bactérias (cerca de 75% do volume), misturadas a uma matriz 
orgânica derivada de proteínas salivares e polissacarídeos extracelulares, células epiteliais, leucócitos e 
macrófagos. 
b) Os estreptococos predominam desde o inicio da colonização, mas, com o passar dos dias, surgem 
condições para a colonização das espécies Gram-positivas. A maturação final da placa se dá por volta do 
segundo dia. A partir daí quase não se notam alterações em sua composição. 
c) A teoria mais aceita atualmente a respeito do mecanismo de formação da placa bacteriana é a do 
"depósito adquirido" de proteínas salivares. Esse depósito se forma sobre os dentes (ou outras superfícies 
duras) num período curto, de cerca de uma hora, e aumenta gradativamente. Após cerca de 10 a 20, 
horas inicia-se a colonização por bactérias. 
d) A patologia dos tecidos periodontais está na dependência direta dos microrganismos encontrados na 
placa e, consequentemente, a saúde periodontal é diretamente proporcional ao nível de controle da placa 
bacteriana conseguida pelo indivíduo. 

 

35) Sobre a ditadura militar no Brasil, assinale a afirmativa correta. 

a) O período da ditadura militar caracterizou-se pela repressão e perseguição política aos opositores do 
regime. Nessa época, muitas pessoas foram presas, torturada e mortas. A censura aos meios de 
comunicação e aos artistas também foi uma prática usual do governo. 

b) Durante a ditadura, o Brasil viveu um período de baixos índices de crescimento econômico, aliado a 
uma pequena expansão do consumo no mercado interno, essa fase ficou conhecida como “milagre 
econômico”. 

c) O fim do governo militar foi marcado por uma abertura política lenta e gradual. No campo econômico, 
os índices de crescimento foram os maiores do período, a inflação e a dívida externa recuaram. 

d) Durante a ditadura militar foi criada a Petrobrás, órgão que permitiu ao Estado brasileiro controlar 
fontes de energia estratégicas para o desenvolvimento do país. 

 

36) Em janeiro de 1995 entrou em vigor o Mercado Comum do Sul ( MERCOSUL) . Aponte 

os países que são membros efetivos desse bloco atualmente.  

a) Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

b) Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. 

c) Argentina , Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Bolívia. 

d) Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Chile. 

 

37) O Brasil recentemente foi sede do encontro dos BRICS, grupo de países emergentes. 
Nesse encontro foi criado um banco de desenvolvimento, com capital inicial de 50 
bilhões de dólares (podendo chegar a 100 bilhões de dólares). O objetivo é fomentar o 
desenvolvimento entre os países membros e não membros do grupo. Assinale a 
alternativa correta sobre os países que fazem parte dos BRICS. 

a) Brasil, Índia, Romênia, China e Suécia. 
b) Brasil, Rússia, Indonésia, Canadá e Suiça. 
c) Brasil, Romênia, Índia, Rússia e Canadá. 
d) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

 

38) Desde o fim de 2013, jovens têm organizado encontros pelas redes sociais, 

principalmente em shoppings. Os eventos ficaram conhecidos como “rolezinhos”. Sobre 

esse acontecimento assinale a alternativa correta. 

a) Os “rolezinhos” surgiram no Rio de Janeiro. Tinha como ponto de encontro as praias da zona sul, os 

parques e os shopping centers da cidade. O perfil dos participantes era de jovens de classe média, 

visto que todos possuíam acesso as redes sociais. 

b) Os “rolezinhos” surgiram em São Paulo. O Ponto de encontro era os shopping centers, os parques, e 

até mesmo postos de gasolina. O perfil dos participantes era de jovens entre 15 e 25 anos que 

residem nas periferias da cidade. A resposta dos shoppings foi fechar os estabelecimentos. 
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c)  Os “rolezinhos” surgiram em Brasília como uma forma de protesto contra a corrupção, 

principalmente os escândalos divulgados sobre a Petrobrás com a operação Lava Jato. O ponto de 

encontro eram os shoppings da cidade, onde os jovens protestavam ouvindo músicas com teor 

revolucionário como o “funk ostentação”. 

d)  Os “rolezinhos” são um fenômeno cultural que surgiu ao mesmo tempo nas capitais brasileiras. O 

objetivo do movimento é chamar a atenção dos governantes para os problemas enfrentados pela 

juventude católica brasileira. A principal influência musical do movimento é a música gospel. 

39)   No início da República muitas pessoas participaram de movimentos que lutavam por 

melhores condições de vida. Sobre esses movimentos assinale a alternativa correta. 

a) Revolta de Canudos, ocorreu em Pernambuco, tinha como líder o monge Antônio Conselheiro, esse 

movimento não conseguiu atingir seus objetivos que era fundar uma comunidade socialista no sertão 

de pernambucano. 

b) Revolta da Vacina, ocorreu no Rio de Janeiro, foi uma reação da população contra a chamada Lei da 

Vacina Obrigatória, onde o governo utilizava força policial em casos de resistência à vacinação. O 

grande líder desse movimento foi o médico sanitarista Oswaldo Cruz. 

c) Revolta da Chibata, ocorreu no Rio de Janeiro,  e teve como principal motivo a permanência de leis 

herdadas do período da escravidão, sendo que a mais ultrajante era a que permitia chibatadas como 

punição aos marinheiros. O líder desse movimento foi João Cândido. No final a marinha aboliu os 

castigos corporais. 

d) Revolta do Contestado, ocorreu na divisa dos estados do Paraná e Santa Catarina, onde destacou-se 

a figura do monge curandeiro José Maria, que organizou uma sociedade comunitária em Irani. Essa 

revolta foi uma das poucas na história do Brasil onde os revoltosos foram vitoriosos e conseguiram 

obter lotes de terra, razão pela qual a região contou com grande desenvolvimento econômico e 

social. 

40) Com o fim da II Guerra Mundial, e o afastamento de Getúlio Vargas do poder, teve início 

um período democrático no Brasil que perdurou até o golpe de 1964. Qual presidente da 

República teve seu mandato interrompido pelo golpe militar? 

a) General Eurico Gaspar Dutra. 

b) João Goulart. 

c) Jânio Quadros. 

d) Juscelino Kubitschek. 

 

DESTAQUE AQUI 

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