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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Nome Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente a crônica a seguir, escrita por Paulo 
Mendes Campos, para responder as próximas ques-
tões.

“A ciência da chateação, segundo certa corrente mo-
derna, apresenta três princípios básicos: 1) O homem 
nasce com a tendência natural de exercer a chateação; 
2) A chateação é uma exorbitância tolerada dos direitos 
do homem em sociedade; 3) Em determinadas situa-
ções, todo homem é capaz de produzir chateação. Em 
outras palavras: só a força de vontade diminui em nós a 
chateação inata e compulsiva; não há leis naturais con-
tra a chateação. Reduzir a nossa capacidade de abor-
recer o próximo ao mínimo é resultado do esforço pes-
soal. A ciência pode ainda ser resumida em uma única 
frase: damos o nome de chato ao indivíduo que produz 
um tipo de chateação diferente do nosso. A classifica-
ção de todos os tipos está ainda muito incompleta, mas 
poderemos apresentar algumas figuras bastante carac-
terizadas, a título de curiosidade. Há um tipo de gente 
que não te deixa contar vantagem. Se ganhaste algum 
dinheiro, ele está milionário. Se lhe contas, pelo con-
trário, que andas perdendo dinheiro, ele está na mais 
negra miséria. Há também o sujeito que te fala exa-
tamente as coisas que não desejas ouvir no momen-
to, ou o cara que esguicha água nos teus olhos com a 
flor da lapela, dá choque com a mão, puxa a cadeira 
quando vais sentar, etc. Existe também o tipo especial 
dos sujeitos levados à política através da popularidade 
granjeada em outras profissões. E há o sujeito que diz: 
‘Por que não largas esse teu emprego e fazes como 
eu? Só no mês passado ganhei quatrocentos mil reais 
sem fazer nada!’. Finalmente, há os formalistas, que se 
exprimem através de frases feitas, e o que proíbe qual-
quer palpite sobre um determinado assunto porque ele 
conhece isso de dentro para fora”. (Paulo Mendes Cam-
pos, Tipos exemplares, com adaptações).

01. Com base na interpretação do texto, pode-se afir-
mar que:

a) a força de vontade é a única forma de alguém con-
seguir eliminar completamente a tendência de chatear 
outros.
b) alguns poucos homens se mostraram capazes, ao 
longo da história, de jamais chatearem alguém.
c) os “chatos” se distinguem por se afastarem daquilo 
que seria a tendência natural da humanidade.
d) segundo o autor, estamos todos propensos à chate-
ação, ainda que em diferentes formas e medidas.
e) todos os tipos de “chatos” já foram classificados e 
descritos pela literatura científica especializada.
___________________________________________

02. Marque a alternativa que indica uma qualidade que 
NÃO caracteriza a chateação, de acordo com a inter-
pretação do texto.

a) Compulsiva.
b) Multiforme.
c) Invulgar.
d) Natural.
e) Inata.
___________________________________________
03. Em seu texto, o autor afirma que “a chateação é 
uma exorbitância tolerada dos direitos do homem em 
sociedade”. Marque a alternativa que indica um possí-
vel antônimo do termo “exorbitância”.

a) Desproporção
b) Excesso.
c) Moderação.
d) Ousadia.
e) Remanescente.
___________________________________________
04. Na oração “não há leis naturais contra a chatea-
ção”, o verbo “há” aparece flexionado no singular por-
que:

a) é utilizado com sentido de “existir”.
b) o texto foi escrito antes do Novo Acordo Ortográfico.
c) se conjuga com o complemento “chateação”.
d) o autor emprega linguagem coloquial, e não formal.
e) se trata de uma oração negativa, e não afirmativa.
___________________________________________
05. Em relação ao trecho “há os formalistas, que se 
exprimem através de frases feitas”, marque a alterna-
tiva que indica uma palavra que poderia substituir a 
expressão “frases feitas”, sem prejuízo ao sentido pre-
tendido pelo autor.

a) Bizarrices.
b) Clichês.
c) Desvarios.
d) Metáforas.
e) Poesias.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA

06. Às 16h, o sol bate em um monumento perpendi-
cular ao solo e projeta uma sombra de 3 m de compri-
mento, formando um ângulo de 60º com o solo. Qual é 
a altura desse monumento?  
Considere 

a) 1,76 m
b) 4,7 m
c) 5,1 m
d) 6,73 m
e) 8,2 m
___________________________________________
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07. A cada 9 médicos, 2 recomendam o uso de uma 
medicação para pacientes com queixa de dor de cabe-
ça constante. Em um grupo de 315 médicos, quantos 
recomendam essa medicação?

a) 70 médicos.
b) 60 médicos.
c) 50 médicos.
d) 40 médicos.
e) 30 médicos.
___________________________________________
08. “Se Amanda fica em casa, então ela prepara um 
chá de camomila.” Assinale a alternativa CORRETA.

a) Se Amanda sair de casa, então ela prepara um chá 
de camomila.
b) Se Amanda sair de casa, então ela não prepara um 
chá de camomila.
c) Se Amanda não prepara um chá de camomila, en-
tão ela não ficou em casa.
d) Se Amanda não prepara um chá de camomila, en-
tão ela ficou em casa.
e) Amanda só toma chá de camomila quando ela fica 
em casa.
___________________________________________
09. Assinale a alternativa que apresenta a lei de for-
mação de uma função  tal que f(2) = 3.

a) f(x) = 2 + x
b) f(x) = 3 + x
c) f(x) = 2x - 1
d) f(x) = 2x + 1
e) f(x) = 3 - x
___________________________________________
10. Carlos fez um empréstimo a juros simples de        
R$ 20.000,00 a uma taxa de juros de 3% ao mês. Para 
pagar seu empréstimo, o juros custou R$ 10.800,00. 
Quantos meses depois do empréstimo Carlos pagou 
o valor devido?

a) 15 meses.
b) 16 meses.
c) 17 meses.
d) 18 meses.
e) 19 meses.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 20 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a descrição a seguir, a respeito de um local 
importante para a história do município de Apucarana, 
e marque a alternativa que indica o seu nome.

“O local abriga o principal cartão-postal de Apucarana: 
a Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Ponto de refe-
rência para apucaranenses e visitantes, esse espaço 
público localizado no coração da cidade tem papel fun-
damental no desenvolvimento histórico do município. 
Desde os primeiros anos de fundação de Apucarana, 
o local atraiu ao seu redor inúmeros estabelecimentos 
comerciais e também foi sede dos principais órgãos 

públicos do município, incluindo a Prefeitura, que fun-
cionou no local nos primeiros anos de emancipação 
do município – a transferência definitiva para a Rua 
Erasto Gaertner ocorreu apenas em 1970. É ainda o 
principal centro comercial de Apucarana”. (Portal Turis-
mo em Apucarana, com adaptações).

a) Espaço das Feiras.
b) Jardim Japonês.
c) Museu Histórico do Café.
d) Parque dos 70 Anos.
e) Praça Rui Barbosa.
___________________________________________
12. Existem diferentes versões para a origem do topô-
nimo “Apucarana”. Segundo a teoria da origem cain-
gangue, “Apucarana” significaria:

a) “as águas da queda da cachoeira”.
b) “lugar de lagoas, terra de lagos, alagadiços”.
c) “o latido ou uivar dos guarás”.
d) “pedra da ema, ou parecida com a ema”
e) “semelhante a uma floresta imensa”.
___________________________________________
13. Considere a explicação a seguir, a respeito de um 
relevante aspecto da história do estado do Paraná, e 
marque a alternativa que indica do que se trata.

“Foi a responsável por um grande empreendimento 
de colonização e desenvolvimento urbano no norte do 
estado do Paraná na primeira metade do século XX. 
Esse empreendimento tinha como objetivo a venda 
de glebas rurais destinadas sobretudo ao plantio de 
café. O solo fértil oferecia perspectivas promissoras 
às pessoas interessadas na cafeicultura. Entretanto, 
o sucesso da atividade comercial da empresa, assim 
como o da emergente atividade agrícola, dependia 
das facilidades que a região podia oferecer – mais 
precisamente da construção de uma ferrovia e da im-
plantação de cidades para apoiar a atividade agrícola. 
De acordo com seu plano geral de ocupação da re-
gião, a empresa foi responsável pelo desenho de uma 
rede de cidades novas, criadas entre os anos 1930 e 
1960, que compunham a estrutura do plano de desen-
volvimento regional”. (Revista Paisagem Ambiente, n. 25, 
2008, com adaptações).

a) Ordem dos Jesuítas.
b) Companhia Vale do Rio Doce.
c) Companhia Siderúrgica Nacional.
d) Companhia de Terras Norte do Paraná.
e) Imperial Companhia de Navegação a Vapor.
___________________________________________
14. Leia a descrição a seguir, a respeito de um pon-
to turístico de Apucarana, e marque a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“De temática ambiental e religiosa, o Parque         
___________________ nasceu da recuperação de 
uma área antes degradada pelo acúmulo de lixo, en-
tulho e pela ação da erosão. No local, encontra-se 
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uma nascente que ajuda a alimentar o lago do Parque 
Jaboti. No dia 19 de cada mês, centenas de fiéis de 
Apucarana e região participam de missa em homena-
gem ao santo que dá nome ao parque”. (Portal Viaje 
Paraná, com adaptações).

a) São João.
b) Santo Antônio.
c) São José.
d) Santo Expedito.
e) São Pedro.
___________________________________________
15. Considere o relato a seguir, a respeito das origens 
históricas do município de Apucarana, e marque a al-
ternativa que contém o nome que preenche CORRE-
TAMENTE a lacuna.

“No dia 18 de julho de 1943, foi realizada na sede do 
Grêmio Esportivo e Recreativo Apucarana uma reu-
nião, a fim de recepcionar o interventor ____________, 
que visitaria Apucarana naquele mês, e prestar-lhe as 
manifestações de estima do povo apucaranense, além 
de solicitar-lhe a criação do município. Em 30 de de-
zembro do mesmo ano, através de um telegrama, o 
referido interventor comunicava a assinatura do decre-
to-lei que criava concomitantemente o município e a 
comarca, concretizando assim a grande aspiração dos 
apucaranenses, que receberam a notícia com grande 
euforia, pois vinha coroar de êxito os esforços de seus 
líderes”.

a) José Richa.
b) Manoel Ribas.
c) Ney Braga.
d) Paulo Pimentel.
e) Zacarias de Góis.
___________________________________________
16. Analise as alternativas a seguir e marque a que 
indica um dos pratos mais típicos da culinária apuca-
ranense, e que foi transformada em patrimônio cultural 
imaterial do município.

a) Buchada de bode.
b) Costela bovina assada na brasa.
c) Macaxeira cozida.
d) Moqueca de peixe e camarão.
e) Paçoca de carne.
___________________________________________
17. Leia a matéria a seguir, relativa ao impacto socio-
econômico desencadeado por um recente avanço tec-
nológico, e marque a alternativa que preenche COR-
RETAMENTE a lacuna.

“Você se lembra das videolocadoras? Elas eram es-
tabelecimentos que guardavam cópias físicas dos fil-
mes, séries e grandes sucessos do cinema. Assim, se 
você tivesse um aparelho como um videocassete, ou 
um DVD, você poderia alugar esses filmes para as-
sistir em casa na sua TV. Mas, com a popularização 
dos serviços de _________ de vídeo, esses espaços 

começaram se tornar cada vez mais digitais. Em 2011, 
a Netflix chegava ao Brasil e, em pouco tempo, aca-
bou se tornando muito popular. E com o passar dos 
anos, a tecnologia da Netflix se transformou bastante, 
até chegar no grande serviço com produções originais 
que conhecemos hoje em dia”. (Canaltech, 10/12/21, 
com adaptações).

a) hashtags.
b) DNS.
c) streaming.
d) GPS.
e) hiperlinks.
___________________________________________
18. O texto a seguir diz respeito a uma importante figu-
ra da atualidade, em particular no campo da tecnolo-
gia. Marque a alternativa que indica de quem se trata.

“Ele é visto no Vale do Silício como um dos mais em-
polgantes, imprevisíveis e ambiciosos empresários da 
atualidade. Para muitos, este visionário pode mesmo 
vir a ter um impacto sem paralelo na humanidade. Ele 
construiu a sua fama e fez fortuna com algumas das 
mais bem-sucedidas empresas de tecnologia, como a 
PayPal, investindo depois em projetos com potencial 
para revolucionar o mundo. A Tesla Motors, no fabrico 
de carros elétricos, a SpaceX, na indústria espacial, e 
a SolarCity, nos painéis solares, estão a transformar 
os seus segmentos industriais, provocando um salto 
evolutivo no setor empresarial americano. A sua insis-
tência nestas áreas de alto risco, tocando em poderes 
fortemente instituídos, valeu-lhe assombros de falên-
cia e ruína; da sua resiliência e visão nasceria, porém, 
uma das maiores reviravoltas da história empresarial 
dos EUA, sendo hoje visto como um visionário de su-
cesso”. (O Gênio que Está a Inventar o Nosso Futuro, de 
Ashlee Vance, com adaptações).

a) Bill Gates.
b) Elon Musk.
c) Larry Page.
d) Steve Jobs.
e) Warren Buffett.
___________________________________________
19. Considere a seguinte descrição, concernente a 
uma importante tecnologia da atualidade, e marque a 
alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Quando se pensa em ___________, as ideias que 
surgem estão ligadas a desbloqueio de celulares e 
computadores, ou talvez autenticação de transações 
bancárias. Contudo, as aplicações vão muito além da 
praticidade para o usuário, e podem ter impactos bem 
mais profundos na sociedade. Nessa âmbito, um gran-
de avanço tecnológico que permitiu aprimorar a capa-
cidade de identificação de indivíduos foi o reconheci-
mento facial. Agora, além de registro de impressões 
digitais, é possível realizar a identificação fidedigna de 
feições e fisionomias, o que ajuda a reconhecer pes-
soas de interesse por meio de câmeras, inclusive em 
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tempo real. No Brasil, já existem sistemas avançados, 
especializados nessa tecnologia, que têm capacidade 
de apoiar órgãos de segurança pública”. (NEC Latin 
America, com adaptações).

a) 5G.
b) automação industrial.
c) biometria.
d) impressora 3D.
e) metaverso.
___________________________________________
20. Leia a análise a seguir, a respeito de uma impor-
tante cidade brasileira, e marque a alternativa que in-
dica CORRETAMENTE de qual se trata.

“A mais célebre cidade do Brasil é também, de longe, 
a que mais concentra a história do país. Ela tornou-se 
capital da colônia portuguesa em 1763 e, em 1808, 
virou a sede de todo o império português. Só em 1960, 
com a fundação de Brasília, foi que a cidade começou 
a perder prestígio e poder. Mas o charme permane-
ceu: de 1763 a 1960, foram construídos ali os mais 
importantes palácios, igrejas, museus, bibliotecas, for-
talezas, aquedutos e estádios brasileiros”. (UOL Educa-
ção, com adaptações).

a) Ouro Preto.
b) Recife.
c) Salvador.
d) Rio de Janeiro.
e) São Paulo.
___________________________________________

QUESTÕES DE 21 A 40 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Com base nas disposições da Carta dos Direitos 
dos Usuários do SUS, assinale a alternativa INCOR-
RETA.

a) Consiste em um princípio da Carta a previsão de 
que todo cidadão tem direito ao atendimento humani-
zado, acolhedor e livre de qualquer discriminação.
b) Os usuários do SUS tem o direito de acompanhante 
de sua escolha durante todo o período da internação, 
de acordo com as normas da instituição.
c) Como corolário da humanização no atendimento de 
saúde é direito do usuário entrar e circular pelo hospi-
tal sem etiquetas de identificação.
d) O usuário tem o direito de solicitar segunda opinião 
médica em relação ao seu diagnóstico ou tratamento 
e, se desejar, substituição do médico responsável pelo 
seu atendimento, conforme política da instituição.
e) O usuário tem o dever de zelar e se responsabilizar 
pelas instalações da instituição colocadas à sua dis-
posição.
___________________________________________

22. Considerando o que consta na Lei Municipal 
280/2011, que disciplina as regras concernentes à Au-
tarquia Municipal de Saúde de Apucarana, assinale a 
alternativa CORRETA.

a) Os membros da Diretoria não perceberão nenhuma 
remuneração pelas suas atuações como dirigentes, 
por serem considerados serviços de interesse público 
relevante.
b) A Autarquia Municipal da Saúde goza de autonomia 
administrativa e financeira, logo está dispensada de 
prestar contas ao prefeito.
c) A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana dis-
tribuirá resultados, dividendos, bonificações, participa-
ções ou parcela do seu patrimônio, na forma e condi-
ções previstas em seu regimento.
d) A Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana será 
administrada, exclusivamente, pela Diretoria.
e) O cargo de Diretor-Presidente da Autarquia Munici-
pal da Saúde será ocupado por pessoa nomeada pelo 
prefeito, desde que atenda às qualificações e requisi-
tos regimentais.
___________________________________________
23. Assinale a alternativa INCORRETA, a respeito da 
Autarquia Municipal de Saúde, com base na Lei Muni-
cipal 280/2011.

a) A Autarquia Municipal de Saúde não poderá receber 
doações de entidades estrangeiras.
b) A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana terá 
duração indeterminada e, no caso de sua extinção, 
seu patrimônio reverterá integralmente ao Município 
de Apucarana, Estado do Paraná.
c) A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana goza-
rá de total imunidade de tributos municipais, extensível 
aos contratos e convênios que celebrar com terceiros.
d) Os ocupantes dos cargos da Diretoria, Conse-
lho Curador e Conselho Deliberativo não farão jus à 
percepção de remuneração, bem como de quaisquer 
vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, sob 
qualquer forma, título ou pretexto, em razão das com-
petências, funções e atividades executadas na Direto-
ria, no Conselho Curador e no Conselho Deliberativo.
e) O cargo de Diretor-Presidente será exercido pelo(a) 
ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde, 
cumulativamente, mas em horário diverso do exercício 
de suas atribuições perante aquela Secretaria, não fa-
zendo jus à percepção de remuneração, bem como de 
quaisquer vantagens ou benefícios, direta ou indireta-
mente, sob qualquer forma, título ou pretexto, sem a 
obrigação de cumprimento de jornada específica, em 
razão das competências, funções e atividades exerci-
das como Diretor-Presidente.
___________________________________________
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24. A Lei Complementar nº 1/2011 prevê inúmeros di-
reitos e deveres dos servidores públicos. Há, ainda, 
disposições a respeito do processo administrativo dis-
ciplinar a ser observado a fim de apurar irregularidades 
cometidas pelos funcionários. Sobre o tema, com base 
na legislação citada, assinale a alternativa CORRETA.

a) As denúncias sobre irregularidade serão objeto de 
apuração, desde que formuladas por escrito ou con-
firmada a autenticidade. Quando o fato narrado con-
figurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a 
denúncia será arquivada, por falta de objeto.
b) A sindicância poderá conduzir a dois caminhos, 
apenas: aplicação de penalidade, consistente em ad-
vertência ou suspensão de até trinta dias, ou arquiva-
mento do processo.
c) O processo disciplinar poderá ser revisto, dentro do 
prazo de dez anos, a pedido ou de ofício, quando se 
aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de 
justificar a inocência do punido ou a inadequação da 
penalidade aplicada.
d) Como medida cautelar e a fim de que o servidor 
não venha a influir na apuração da irregularidade, a 
autoridade instauradora do processo disciplinar pode-
rá determinar, se necessário, o seu remanejamento ou 
o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo 
de até sessenta dias, sem prejuízo da remuneração. 
O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, 
findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não 
concluído o processo.
e) O julgamento do processo disciplinar, por parte da 
autoridade julgadora, acatará o relatório da comissão, 
salvo quando contrário às provas dos autos. No caso 
de contrariedade as provas dos autos, a autoridade jul-
gadora, entretanto, não poderá agravar a penalidade 
proposta.
___________________________________________
25. A respeito do Poder Executivo, com base na Lei 
Orgânica do Município de Apucarana, assinale a alter-
nativa CORRETA. 

a) Os crimes comuns e os de responsabilidade que o 
Prefeito praticar serão julgados pela Câmara Munici-
pal, nos termos da Legislação Federal aplicável.
b) A Mesa da Câmara Municipal, ainda que haja funda-
mento em condenação criminal transitada em julgado, 
não poderá extinguir o mandato do prefeito, o qual foi 
regularmente eleito e representa, portanto, a vontade 
popular.
c) Os Secretários Municipais serão escolhidos dentre 
brasileiros maiores de 18 anos, residentes no Municí-
pio de Apucarana e no exercício dos direitos políticos.
d) Compete privativamente ao Prefeito representar o 
Município nas suas relações jurídicas, políticas e ad-
ministrativas. Essa atribuição é indelegável.
e) O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem li-
cença da Câmara Municipal, ausentar-se do País, por 
qualquer tempo, ou do Município, quando a ausência 
exceder a 15 dias, sob pena de perda de mandato.
___________________________________________

26. A abertura coronária é a primeira etapa do trata-
mento endodôntico e consiste no acesso à câmara 
pulpar, de modo a permitir um acesso direto aos ca-
nais radiculares. De acordo com Estrela (2013) e suas 
considerações gerais sobre abertura coronária, a for-
ma de contorno dos molares inferiores é:

a) quase retangular com lado menor para distal.
b) circular ovalada no sentido vestibulolingual desloca-
da para mesial.
c) triangular com base voltada para distal.
d) trapezoidal com base voltada para mesial.
e) oitavada no sentido vestibulolingual deslocada para 
distal. 
___________________________________________
27. São considerações para um adequado acesso en-
dodôntico, EXCETO:

a) é indicado realizar a abertura de acesso antes do 
isolamento absoluto, sobretudo em dentes com giro-
versão ou inclinações, para não correr o risco de des-
vios ou perfurações iatrogênicas.
b) as áreas nobres e de resistência do dente, como 
cíngulo, cristas marginais e área incisal, devem ser 
preservadas sempre que possível.
c) a abertura de acesso em dentes anteriores pode ser 
realizada na face vestibular para preservar o cíngulo 
quando as cristas marginais estiverem comprometidas 
por cárie ou restaurações.
d) nos dentes com calcificações na câmara pulpar, 
existem dificuldades para a localização das entradas 
dos canais radiculares, mas os princípios para a aber-
tura de acesso são os mesmos utilizados nos dentes 
com câmara pulpar normal.
e) cáries, restaurações e próteses devem ser parcial-
mente removidas para iniciar a fase de descontamina-
ção coronária.
___________________________________________
28. Embora os dentes, a princípio, devessem ser trata-
dos e mantidos na cavidade bucal tanto tempo quanto 
possível, desde que preenchessem critérios funcio-
nais e estéticos, algumas vezes a extração é inevitá-
vel por diversas razões. São indicações para extração 
dentária, EXCETO:

a) cáries graves, com perda extensa da substância 
dentária que não possibilitará procedimentos restau-
radores.
b) dente com processo infeccioso ou inflamatório agu-
do vigente.
c) periodontite com problemas de perda óssea e de 
inserção grave e hipermobilidade dentária irreversível.
d) pulpite irreversível ou reabsorção interna do canal 
radicular no qual os procedimentos endodônticos não 
são possíveis ou fracassaram.
e) necessidade de criação de espaço na arcada dental 
devido a tratamentos ortodônticos.
___________________________________________
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29. Previamente a qualquer procedimento cirúrgico, o 
paciente deve ser informado das possíveis complica-
ções que possam ocorrer durante todo o tratamento, 
estando ciente de que toda e qualquer situação não 
planejada deverá ser tratada da maneira mais adequa-
da possível. Em relação às complicações associadas à 
cirurgia dentoalveolar, analise as afirmativas a seguir:

I – Em casos de sangramento persistente no pós-ope-
ratório, o uso de agentes vasoconstritores locais, como 
anestésicos com um vasoconstritor como epinefrina, é 
adequado, uma vez que a fonte de sangramento tenha 
sido identificada.
II – Anestésicos locais de ação prolongada, como bu-
pivacaína a 3% com epinefrina 1:200.000, podem ser 
benéficos para retardar o surgimento da dor no pós-
-operatório.
III – Complicações inflamatórias pós-operatórias au-
mentam em decorrência de idade, tabagismo, doença 
preexistente na área que sofreu cirurgia, uso de anti-
concepcional e falta de experiência cirúrgica.  
IV – O tratamento da osteíte alveolar consiste tipica-
mente em irrigação leve da área da ferida com soro fi-
siológico e aplicação de curativos com medicamentos, 
como curativos de eugenol e uso intensivo de analgé-
sicos por via oral. 

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________ 
30. O preparo cavitário, sob o ponto de vista terapêu-
tico, é o tratamento biomecânico da cárie e de outras 
lesões dos tecidos duros do dente, a fim de que as 
estruturas remanescentes possam receber uma res-
tauração que as proteja. Em relação às classificações 
dos preparos cavitários, assinale a alternativa INCOR-
RETA.

a) A cavidade classe I envolve fóssulas e fissuras pala-
tinas dos molares superiores.
b) A cavidade classe I envolve fóssulas palatinas dos 
incisivos superiores.
c) A cavidade classe II envolve três superfícies de den-
tes posteriores.
d) A cavidade classe III envolve as superfícies interpro-
ximais e a borda incisal dos incisivos e caninos.
e) A cavidade classe V envolve o terço gengival da su-
perfície vestibular ou lingual de qualquer dente.
___________________________________________

31. O Código de Ética Odontológica regula os direitos 
e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos 
e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam ativi-
dades na área da Odontologia, em âmbito público e/
ou privado. De acordo com o Art. 9º do Código de Éti-
ca Odontológica, assinale a alternativa a seguir que 
apresenta deveres fundamentais dos profissionais.

a) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das 
instituições em que trabalhe, quando as julgar indig-
nas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao 
paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos ór-
gãos competentes.
b) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com 
liberdade de convicção, nos limites de suas atribui-
ções, observados o estado atual da Ciência e sua dig-
nidade profissional.
c) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito pú-
blico ou privado onde as condições de trabalho não 
sejam dignas, seguras e salubres.
d) Decidir, em qualquer circunstância, levando em 
consideração sua experiência e capacidade profissio-
nal, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que 
o acúmulo de consultas ou outras avaliações venham 
prejudicar o exercício pleno da Odontologia.
e) Recusar qualquer disposição regimental que limite 
a escolha dos meios a serem postos em prática para 
o estabelecimento do diagnóstico e para a execução 
do tratamento, bem como recusar-se a executar ativi-
dades que não sejam de sua competência legal.
__________________________________________
32. A Odontologia é uma profissão que se exerce em 
benefício da saúde do ser humano, da coletividade 
e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer 
forma ou pretexto. De acordo com o Art. 13º do Códi-
go de Ética Odontológica, constitui infração ética de 
relacionamento com a equipe de saúde.

a) Discriminar o ser humano de qualquer forma ou 
sob qualquer pretexto.
b) Adotar novas técnicas ou materiais que não te-
nham efetiva comprovação científica.
c) Ser conivente em erros técnicos ou infrações éti-
cas, ou com o exercício irregular ou ilegal da Odon-
tologia.
d) Delegar a profissionais técnicos ou auxiliares atos 
ou atribuições exclusivas da profissão de cirurgião-
-dentista.
e) Opor-se a prestar esclarecimentos ou fornecer re-
latórios sobre diagnósticos e terapêuticas, realizados 
no paciente, quando solicitados pelo mesmo ou por 
seu representante legal.
__________________________________________
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33. Os cimentos odontológicos são um grupo de ma-
teriais com uma ampla gama de aplicações. Os usos 
comuns incluem restaurações temporárias e revesti-
mentos de cavidades para proteção pulpar. Nesta ca-
tegoria de materiais odontológicos, o cimento de óxido 
de zinco e eugenol é um dos mais utilizados. Em rela-
ção à manipulação deste material, assinale a alterna-
tiva CORRETA.

a) O tempo de manipulação recomendado pelo fabri-
cante varia de 90-120 segundos.
b) A proporção é de uma parte de pó para uma porção 
de líquido.
c) O pó deve ser divido em duas partes.
d) A mistura pronta deve formar um fio de dois a três 
centímetros quando levantada da placa.
e) O frasco de pó não deve ser agitado antes de pro-
porcioná-lo.
___________________________________________
34. A técnica radiográfica da bissetriz se baseia no 
princípio geométrico que diz que dois triângulos são 
iguais se tiverem ângulos iguais e um lado em comum, 
chamada regra da isometria. Em relação à técnica ra-
diográfica da bissetriz, assinale a alternativa INCOR-
RETA.

a) Nas radiografias de dentes inferiores, a cabeça do 
paciente deve ser ligeiramente inclinada para trás.
b) A correta angulação vertical é responsável por uma 
imagem radiográfica que tem o mesmo comprimento 
do dente. 
c) Nas radiografias de dentes superiores, o plano oclu-
sal desses dentes deve estar paralelo ao plano hori-
zontal, e o plano sagital, perpendicular a este.
d) Se o feixe central de raios X for orientado perpendi-
cular ao plano do longo eixo do dente, o resultado ra-
diográfico terá como consequência um encurtamento 
no comprimento do dente.
e) O feixe central de raios X deve ser dirigido ao plano 
médio do dente, e perpendicular à bissetriz do ângulo 
formado entre o plano do longo eixo do dente e o plano 
do filme.
__________________________________________ 
35. As soluções anestésicas locais são, sem sombra 
de dúvida, os medicamentos mais utilizados na prática 
odontológica. Logo, o dentista deve ser um profundo 
conhecedor da farmacologia e toxicologia das solu-
ções empregadas. Assinale a alternativa a seguir que 
apresenta a dose máxima, por kg peso, do anestésico 
local mepivacaína 3%.

a) 4,4 mg
b) 4,6 mg
c) 4,8 mg
d) 5,0 mg
e) 5,2 mg
___________________________________________

36. A profilaxia antibiótica da endocardite infecciosa 
representa um dos principais cuidados que devem ser 
tomados pelo cirurgião-dentista no contexto de um 
tratamento odontológico no paciente cardiopata. De 
acordo com a American Heart Association, assinale 
a alternativa a seguir que apresenta o atual esquema 
profilático com antibióticos para pacientes adultos car-
diopatas alérgicos a penicilina.

a) Clindamicina (2 g) – via oral – 1 horas antes do pro-
cedimento.
b) Clindamicina (500 mg) – via oral – 1 horas antes do 
procedimento.
c) Claritromicina (500 mg) – via oral – 1 hora antes do 
procedimento.
d) Claritromicina (600 mg) – via oral – 1 hora antes do 
procedimento.
e) Azitromicina (600 mg) – via oral – 1 hora antes do 
procedimento.
___________________________________________
37. A realização da biopulpectomia como tratamento 
da polpa dental é uma das principais e mais frequen-
tes atividades diárias do clínico geral. Assinale a alter-
nativa a seguir que apresenta um aspecto favorável à 
indicação da biopulpectomia.

a) Sangramento pulpar ausente.
b) Sangramento pulpar de cor escura.
c) Polpa dental que apresente fácil remoção.
d) Polpa dental com aspecto liquefeito.
e) Polpa dental resistente ao corte.
___________________________________________
38. O conhecimento da estrutura da microbiota endo-
dôntica assume importância vital no entendimento do 
processo infeccioso e no estabelecimento de estraté-
gias terapêuticas para erradicar a infecção endodôn-
tica. São produtos metabólicos bacterianos que cau-
sam danos aos tecidos, EXCETO:

a) butirato.
b) ácido lipoteicóico.
c) propionato.
d) amônia.
e) compostos sulfurados.
___________________________________________
39. Em relação à gangrena pulpar, é INCORRETO 
afirmar que:

a) é uma das indicações para a realização da necro-
pulpectomia.
b) possui repercussão bacteriana no ligamento perio-
dontal apical determinando periodontite apical.
c) inicialmente, não gera radioluscência periapical.
d) consiste na morte da polpa dental seguida da inva-
são concomitante de bactérias.
e) bactérias gram-negativas constituem a microbiota 
predominante.
___________________________________________
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40. Para a realização de uma radiografia periapical de 
um primeiro pré-molar superior esquerdo através da 
técnica da bissetriz, o feixe de raios X deve ser direcio-
nado com um ângulo vertical de:

a) +55° a 65°.
b) +50° a 55°.
c) +45° a 50°.
d) +30° a 40°.
e) +20° a 30°.
___________________________________________

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA.

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.


