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11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.
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QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS
________________________________________

01. Analise as alternativas a seguir e assinale 
a que NÃO contém um dos princípios que devem 
embasar o sistema educacional brasileiro, segundo 
a Constituição Federal.

a) Existência exclusiva de instituições públicas de 
ensino.
b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber.
c) Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas.
d) Valorização dos profissionais da educação 
escolar.
________________________________________

02. Leia a seguinte notícia jornalística, publicada 
em 5 de abril deste ano, e assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna.

“O ex-presidente _________________ está mais 
perto da prisão. Por seis votos a cinco, em uma 
sessão que durou quase onze horas, o Supremo 
Tribunal Federal rejeitou, na madrugada desta 
quinta-feira, o habeas corpus pedido pela defesa 
do réu. Assim, ele pode se tornar o primeiro ex-
presidente a ser preso desde a redemocratização”. 
(Jornal O Globo, 05/04/18, com adaptações).

a) Fernando Collor de Mello
b) Luiz Inácio Lula da Silva
c) Fernando Henrique Cardoso
d) José Sarney
________________________________________

03. Em relação à estrutura administrativa da 
República do Brasil, assinale a alternativa que indica 
o órgão responsável pela formulação e execução 
da sua política econômica.

a) Casa Civil.
b) Ministério da Fazenda.
c) Câmara dos Deputados.
d) Supremo Tribunal Federal.
________________________________________

04. Considere a seguinte reflexão sobre a 
cultura brasileira e assinale a alternativa que melhor 
define o conceito de “miscigenação”.

“A cultura brasileira, em sua essência, é composta 
por uma diversidade cultural, fruto da aproximação 
que se desenvolveu desde os tempos coloniais entre 
diferentes povos. Se é verdade que portugueses, 
indígenas e africanos estiveram em permanente 
contato, também é fato que essa aproximação foi 
marcada pela exploração e pela violência impostas 

a índios e negros pelos colonizadores, os quais 
buscavam impor seus valores, sua religião e seus 
interesses”. (RIBEIRO, Paulo. Cultura brasileira: da 
diversidade à desigualdade. In: Brasil Escola, com 
adaptações).

a) Fusão e integração entre diferentes sociedades 
e culturas.
b) Repugnância a pessoas e coisas provenientes 
de países estrangeiros.
c) Sociedade que considera a sua cultura superior 
às demais.
d) Teoria segundo a qual toda cultura é resultado de 
um processo evolutivo.
_______________________________________
QUESTÕES 05 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

 Leia o texto abaixo para responder as 
questões 05 a 10.

Sair da caixa é emergencial

Quando permanecemos por longo tempo com os 
mesmos sistemas de vida, com as mesmas formas 
de analisarmos os fatos e não nos conscientizamos 
que esta “robotização” de hábitos nos impede 
de assimilar novas ideias, tornando-nos inábeis 
para perceber uma situação sob outros ângulos. 
Apegados a um determinado padrão de conduta, 
invariavelmente encontraremos dificuldades para 
solucionar impasses.

Assim, devemos refletir sobre nossas atitudes frente 
aos desafios: se temos ousadia, se agimos com 
espírito investigativo, se exercitamos a iniciativa e 
a criatividade, se percebemos possíveis limites em 
nosso desempenho, se assumimos uma postura 
mais contributiva para o alcance de resultados. Isto 
tudo significa ir além do convencional e descortinar 
atalhos para impasses. A rigor, significa pensar e 
agir fora da caixa.

A flexibilidade é a característica do milênio, uma 
atitude imperativa de predispor nossa mente para 
uma realidade de mudanças rápidas. Sendo assim, 
pratiquemos o pensar e o agir fora da caixa, no 
mínimo aumentamos substancialmente as chances 
de nos realizarmos pessoal e profissionalmente.

(Texto adaptado. Gerente de carreiras do IBMEC-
RJ, O Estado de São Paulo, 11 Novembro 2012. 
Disponível em:  http://economia.estadao.com.
br/noticias/geral,sair-da-caixa-e-emergencial-
imp-,958774. Acessado em: 15/04/2018)
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05. De forma resumida, a expressão “sair da 
caixa” significa: 

a) Sair do lugar comum e buscar novas alternativas, 
ideias para alcançar os objetivos desejados.
b) Sair do emprego que aprisiona, limita a 
capacidade do profissional.
c) Sair da zona de conforto e encarar desafios sem 
refletir a respeito das ações realizadas.
d) Sair de situações desconfortáveis e procurar um 
lugar seguro para as suas expectativas profissionais.
________________________________________

06. O termo “robotização” está empregado de 
forma coerente no texto, porque:

a) O texto fala de tecnologia e avanços da 
mecanização.
b) Significa a incapacidade do indivíduo de refletir 
de forma ampla em determinadas situações.
c) Indica a capacidade do homem de se adequar a 
diferentes situações de forma rápida.
d) Representa a habilidade do indivíduo de realizar 
um trabalho de forma mecânica e perfeita.
________________________________________

07. Assinale a alternativa que justifica 
corretamente a falta de acento na palavra “ideias”.

a) Não são acentuadas proparoxítonas terminadas 
em: as.
b) As paroxítonas plurais não recebem acento.
c) Trata-se de um descuido do escritor, portanto um 
erro gramatical.
d) As paroxítonas com ditongo “ei” aberto perderam 
o acento.
________________________________________

08. Assinale a alternativa em que o verbo NÃO 
está flexionado em primeira pessoa:

a) Não nos conscientizamos.
b) Invariavelmente encontraremos dificuldades para 
solucionar impasses
c) Isto tudo significa ir além do convencional.
d) Devemos refletir sobre nossas atitudes.
________________________________________

09. Assinale a alternativa em que o elemento de 
coesão destacado marca uma relação de condição.

a) SENDO ASSIM, pratiquemos o pensar e o agir 
fora da caixa.
b) SE assumimos uma postura mais contributiva 
para o alcance de resultados.
c) QUANDO permanecemos por longo tempo com 
os mesmos sistemas de vida.
d) ASSIM, devemos refletir sobre nossas atitudes 
frente aos desafios.

10. “(...) no mínimo aumentamos 
substancialmente as chances de nos realizarmos 
pessoal e profissionalmente.”

Do trecho acima, qual palavra pode ser retirada, 
sem afetar a compreensão, por ser um termo 
acessório da oração.

a) Aumentamos
b) Chances
c) Substancialmente
d) De
________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 -  MATEMÁTICA

11. Num bairro de uma cidade onde 
residem 2000 habitantes, 400 fazem compra no 
supermercado X, 300 no supermercado Y e 200 em 
ambos. Selecionando-se uma pessoa ao acaso, 
qual a probabilidade dessa pessoa fazer compra no 
supermercado X ou Y?

a) 15%
b) 20%
c) 25%
d) 50%
________________________________________

12. Um grupo de 8 professores de português 
demorou 18 dias para corrigir as provas de 
redação de um concurso. Considerando a mesma 
intensidade, quantos dias levarão 24 professores 
para corrigir as provas?

a) 3
b) 6
c) 8
d) 10
________________________________________

13. Área de uma figura plana está relacionada 
com o conceito de sua extensão em duas dimensões. 
Utilizamos a área do quadrado de lado unitário 
como referência de unidade de área, conhecido por 
metro quadrado sua unidade de medida no sistema 
internacional. Ao aumentarmos a medida dos lados 
de um quadrado em 5% a sua área fica aumentada 
de:

a) 10,25%
b) 12,50%
c) 15,15%
d) 20,00%
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14.  A Progressão Aritmética caracteriza uma 
sequência numérica em que seus elementos são 
espaçados sempre por um mesmo valor. Temos em 
uma progressão aritmética de razão positiva a soma 
dos três primeiros termos igual a 18 e o produto dos 
três primeiros termos igual a 162, então o quinto 
termo dessa progressão é igual a:

a) 5
b) 7
c) 12
d) 15
________________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. Com base na Lei Orgânica do Município de 
Francisco Beltrão, é CORRETO afirmar que serão 
realizadas pela Câmara de Vereadores:

a) 30 (trinta) sessões ordinárias anuais, no máximo, 
conforme discipline o Regimento Interno da Câmara.
b) 30 (trinta) sessões ordinárias anuais, no mínimo, 
conforme discipline o Regimento Interno da Câmara.
c) 20 (vinte) sessões ordinárias anuais, no máximo, 
conforme discipline o Regimento Interno da Câmara.
d) 20 (vinte) sessões ordinárias anuais, no mínimo, 
conforme discipline o Regimento Interno da Câmara.
________________________________________

16. Sobre o Poder Executivo, de acordo com 
a Lei Orgânica do Município de Francisco Beltrão, 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse na 
sessão solene de instalação da Câmara, no dia 1º 
de janeiro do ano subsequente ao da Eleição.
b) Em caso de impedimento temporário ou de 
vacância do cargo, substituirá o Prefeito, o Vice-
Prefeito e no impedimento deste o Presidente da 
Câmara, até a cessação do impedimento ou término 
do Mandato.
c) O Prefeito só poderá ausentar-se do Município 
por período superior a 10 (dez) dias, ou do País, por 
qualquer tempo, quando regularmente licenciado 
pela Câmara.
d) Compete ao Prefeito, entre outras atribuições, 
sancionar, promulgar e fazer cumprir as leis 
aprovadas pela Câmara, expedindo decretos e 
regulamentos para a sua fiel execução.

17. De acordo com o Estatuto do Servidor 
Público do Município de Francisco Beltrão, o direito 
de o servidor pleitear na esfera administrativa quanto 
às infrações puníveis com demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de 
cargo em comissão, prescreve em:

a) 5 (cinco) anos.
b) 2 (dois) anos.
c) 180 (cento e oitenta) dias.
d) 90 dias (noventa) dias.
________________________________________

18. Conforme o Estatuto do Servidor Público do 
Município de Francisco Beltrão, os cargos que se 
destinam exclusivamente às funções de direção, 
chefia e assessoramento, são os:

a) De provimento efetivo.
b) Em comissão.
c) Políticos.
d) Regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.
________________________________________

19. Os artigos e materiais odontológicos 
são classificados, segundo o seu potencial de 
transmissão de infecção.
Assinale a alternativa que possui somente artigos 
e materiais odontológicos classificados como 
ARTIGOS SEMICRÍTICOS.

a) Canetas de baixa e alta rotação sem contaminação 
com sangue, pinça clínica, espelhos clínicos, sonda 
exploradora, material de dentística (instrumentais 
para amálgama, resina, porta-matriz e outros), 
moldeiras. 
b) Sonda exploradora, pinça clínica, moldeiras, 
material de dentística (instrumentais para 
amálgama, resina, porta-matriz e outros), mufla e 
arco de Young.
c) Espelhos clínicos, sonda exploradora, pinça 
clínica, moldeiras, instrumentos endodônticos, 
material de dentística (instrumentais para 
amálgama, resina, porta-matriz e outros).
d) Pinça clínica, espelhos clínicos, materiais para 
os implantes, superfícies do equipo e saca-brocas.
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20. A radiografia se apresenta ao observador 
como um conjunto de áreas cujas tonalidades 
variam entre o preto e o branco, com vasta gama de 
nuances intermediárias. A variação de tonalidades 
de sombras radiográficas permite sua classificação 
entre sombras radiolúcidas ou radiopacas. Um 
dos fatores que interferem na imagem gerada é o 
posicionamento do filme.

A respeito do posicionamento dos filmes, é 
CORRETO o que se afirma em qual das alternativas?

a) O lado do filme que apresenta inscrições ou 
nomenclaturas deve ficar voltado para o feixe de 
raios-X.
b) Para radiografar os molares e prés-molares, o 
longo eixo do filme deverá ser paralelo ao plano 
horizontal e deverá ser perpendicular quando se 
radiografarem os caninos ou incisivos.
c) Para radiografar os molares e prés-molares, o 
longo eixo do filme deverá ser perpendicular ao 
plano horizontal, e deverá ser paralelo quando se 
radiografarem os caninos ou incisivos.
d) O picote existente nos filmes deverá ficar dirigido 
para a porção apical ou distal dos dentes, pois o 
correto posicionamento indicará o lado radiografado.
________________________________________

21. Uma clínica bem organizada é uma clínica 
em que são tomadas providências para minimizar 
os riscos ocupacionais. Segundo a Anvisa são 
considerados riscos ocupacionais a possibilidade 
de perda ou dano e a probabilidade de que tal perda 
ou dano ocorra. Implica, pois, a probabilidade de 
ocorrência de um evento adverso.

Assinale qual das alternativas a seguir é a CORRETA 
sobre riscos ocupacionais.

a) São causadores de riscos ergonômicos: caneta 
de alta rotação, compressor de ar, equipamento 
de RX, equipamento de laser, fotopolimerizador, 
autoclave, condicionador de ar, etc.
b) Usar óculos de proteção para os procedimentos 
odontológicos, o manuseio de equipamentos que 
possuem luz alógena e o laser, além de utilizar 
equipamentos de proteção radiológica, inclusive 
para os pacientes, são medidas de proteção para 
os riscos químicos.
c) Organizar o ambiente de trabalho, realizar 
planejamento do atendimento diário, trabalhar 
preferencialmente em equipe e proporcionar à 
equipe de trabalho capacitações permanentes são 
medidas para prevenir o risco ergonômico.
d) Espaço físico subdimensionado; arranjo físico 
inadequado; instrumental com defeito ou impróprio 
para o procedimento; perigo de incêndio ou explosão; 
edificação com defeitos são os causadores mais 
frequentes de riscos biológicos.

22. A toxicidade aguda da aplicação tópica 
de flúor profissional é um dado bem relatado na 
literatura mundial, segundo Ripa apud Baratieri 
(1993). Como até mesmo acidentes fatais já 
aconteceram, é necessário que todo cuidado seja 
tomado durante o procedimento clínico.

Analise as afirmativas a seguir sobre recomendações 
para se aumentar a segurança da aplicação tópica 
de flúor e escolha a alternativa CORRETA.

I. Utilizar uma pequena quantidade de gel na 
moldeira.
II. Evitar o uso de sugador durante a aplicação, uma 
vez que a moldeira já impede a deglutição.
III. O paciente não deve cuspir por, pelo menos, 
1 minuto após a aplicação para evitar a perda do 
elemento químico.
IV. Crianças devem fazer a aplicação em jejum 
para que todo o flúor ingerido seja absorvido pelo 
estômago.

a) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.
b) Está correta apenas a afirmativa II.
c) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.
d) Está correta apenas a afirmativa I.
________________________________________

23. Os instrumentais em odontologia têm como 
função possibilitar ao cirurgião-dentista realizar 
os procedimentos de atendimento ao paciente. O 
auxiliar tem como dever conhecer os instrumentais 
e suas funções, a fim de organizá-los e prover o seu 
uso para o cirurgião-dentista.

Assinale a alternativa que corresponde a um 
instrumento cirúrgico utilizado para alveolotomia 
(remoção do osso alveolar).

a) Pinça goiva.
b) Sindesmótomo.
c) Alavanca.
d) Pinça dente de rato. 
________________________________________

24. O gesso é o material de escolha para a 
confecção dos modelos, após a realização das 
moldagens. É composto de sulfato de cálcio hemi-
hidratado (CaSO4. H2O) , solúvel em água, obtido 
através do processo de calcinação da gipsita, 
mineral comum na natureza.

Assinale a alternativa CORRETA sobre este 
material:
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a) A espatulação deve ser suave, por aproximadamente 
20 segundos, tempo suficiente para incorporar todo 
o pó ao líquido, obtendo-se uma massa viscosa e 
heterogênea.
b) Os gessos são classificados por tipos, conforme sua 
precisão, para as diversas modalidades de trabalhos 
protéticos, sendo o do tipo III correspondente ao tipo 
extra duro, de expansão modificada.
c) Durante a reação de presa, ocorre a exotermia de 
presa ou desprendimento de calor (presa inicial) e, 
posteriormente, sua dissipação (presa final).
d) Imediatamente depois de colocado o pó sobre a 
água no gral de borracha, tão logo suas partículas 
comecem a ser embebidas pela água, inicia-se o 
processo de transformação do di-hidrato de sulfato 
de cálcio em hemi-hidrato de sulfato de cálcio.
_________________________________________

25. Assinale a alternativa com o nome pelo qual 
é conhecida a técnica de escovação que consiste 
em: colocar a escova com o longo eixo das cerdas 
a cerca de 45°, lateralmente contra a gengiva 
e deslizá-la de gengival para oclusal ou incisal. 
Quando as cerdas estiverem no ponto de contato dos 
dentes, fazer movimentos vibratórios. Repetir esse 
movimento várias vezes para cada grupo de dentes 
que está sendo escovado. O movimento é igual para 
as arcadas superior e inferior e para as superfícies 
vestibular e lingual.

a) Técnica de Bass.
b) Técnica de Stillman modificada.
c) Técnica de Fones.
d) Técnica de Charters. 
_________________________________________
26. Analise as afirmativas a seguir e escolha a 
alternativa que se refere a habilidades (saber-fazer) 
do auxiliar em saúde bucal, para que ele possa 
desenvolver, em sua equipe, ações de promoção 
da saúde e prevenção de riscos ambientais e 
sanitários, visando à melhoria da qualidade de vida 
da população.

I. Utilizar recursos de comunicação, valorizando 
aqueles existentes na comunidade.
II. Levantar dados e informações relativas às práticas 
de promoção da saúde utilizadas pela comunidade.
III.  Identificar parceiros dos setores governamentais 
e não governamentais para o desenvolvimento de 
ações de promoção da saúde.
IV. Orientar moradores e famílias para as ações 
de cuidado relacionadas exclusivamente ao 
ambiente domiciliar, evitando interferir no ambiente 
peridomiciliar.

a) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.
b) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.
c) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV.
d) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III. 

27. Os profissionais odontológicos do 
século XXI devem estar preparados para o 
estabelecimento de uma assistência periodontal 
abrangente para o segmento da população que 
representa os pacientes odontológicos idosos.

A respeito deste assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA.

a) Muitos dos pacientes idosos têm redução do 
fluxo salivar e por isso são mais suscetíveis à 
inflamação gengival e, portanto, necessitam de um 
tratamento preventivo mais agressivo.
b) O tratamento preventivo mais agressivo para 
idosos inclui aplicação tópica de flúor, bochechos 
antiplaca, técnicas de higiene oral individualizadas 
e suplementos artificiais de saliva.
c) Pacientes idosos, mesmo saudáveis, não 
podem se submeter a todo os tipos de tratamento 
periodontal com sucesso, como por exemplo, os 
cirúrgicos.
d) Muitos dos pacientes idosos têm redução do 
fluxo salivar e por isso são mais suscetíveis à cárie 
de raiz e, portanto, necessitam de um tratamento 
preventivo mais agressivo. 
________________________________________

28. Promover saúde é mais do que contar para o 
paciente que a cárie pode ser prevenida através da 
utilização adequada de produtos contendo flúor, da 
limpeza adequada dos dentes e da racionalização 
do consumo de açúcar. Promoção de saúde é uma 
ação global, objetivando a melhoria na qualidade 
de vida das pessoas.

Quais das afirmativas a seguir constituem ações 
de promoção da saúde que incluem trabalhar 
com abordagens sobre os fatores de risco ou 
de proteção simultâneos, tanto para doenças da 
cavidade bucal quanto para outros agravos?

I. Políticas de alimentação saudável para reduzir o 
consumo de açúcares, atuando na prevenção da 
doença cárie, obesidade e diabetes. 
II. Abordagem comunitária para aumentar o 
autocuidado com a higiene corporal e bucal.
III. Política de eliminação do tabagismo.
IV. Redução de acidentes.

a) Somente as afirmativas I, II e III.
b) Somente as afirmativas I e II.
c) Somente as afirmativas II, III e IV.
d) As afirmativas I, II, III e IV.  
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 21/05/2018.

29. A esterilização representa um 
procedimento responsável pela completa 
destruição de todas as formas de vida microbiana.

Escolha a alternativa CORRETA a respeito do 
processo de esterilização por processo físico 
de calor úmido obtido com vapor de água sob 
pressão.

a) O volume de carga que preenche a autoclave 
não deve ser superior a 2/3 da capacidade da 
câmara, e o instrumental deve estar acomodado 
de modo a não atrapalhar a circulação do vapor.
b) O tempo necessário para se expulsar o ar 
residual, criar vácuo e saturar a câmara com 
vapor d’água não altera o tempo de esterilização 
de diferentes modelos de autoclaves à vácuo.
c) A baixa quantidade de oxigênio presente neste 
tipo de processo evita que aconteça a corrosão 
no instrumental metálico.
d) Objetos côncavos devem ser posicionados 
com este lado para cima na autoclave.

30. Existem duas técnicas radiológicas 
intrabucais muito utilizadas. São a Técnica 
da Bissetriz e a Técnica do Cilindro Longo ou 
Paralelismo. Embora sirvam ao mesmo objetivo, 
apresentam diferenças técnicas importantes.

Assinale a alternativa que corresponde a uma 
DESVANTAGEM da técnica do paralelismo em 
relação à técnica da bissetriz.

a) Maior simplicidade na confecção do exame 
radiográfico, não havendo necessidade do 
posicionamento correto da cabeça do paciente.
b) Maior possibilidade de movimentos do paciente 
devido ao maior tempo de exposição.
c) Exame radiográfico padronizado, com a 
possiblidade de se obter radiografias iguais em 
épocas diferentes.
d) Menor grau de ampliação da imagem 
radiográfica. 


