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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e 

se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) 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: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro 
etc; 

 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, o 

cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá levar 
consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final de 
período das 3 (três) horas; 

 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. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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(...) Consumidores 
Para o Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec), as operadoras não 
apresentam justificativas técnicas para 
inclusões ou reduções de franquias de dados 
nos novos planos. “Ao adotarem essas 
medidas, as operadoras elevam seus preços 
sem justa causa, detém vantagem excessiva nos 
contratos, limitam a competição e geram 
aumento arbitrário de lucro,” disse o 
pesquisador em telecomunicações do instituto, 
Rafael Zanatta. 
A entidade ingressou com uma ação civil 
pública contra as operadoras Claro, Net, Oi e 
Telefônica. O objetivo é impedir a suspensão do 
serviço de internet, que, segundo o Idec, é uma 
importante ferramenta de acesso à informação, 
reconhecido como direito fundamental e 
essencial para o exercício da democracia e da 
cidadania, “não devendo, portanto, prevalecer 
as alterações desejadas pelas operadoras”. (...). 
Revista Exame 
 
01) No fragmento: “Ao adotarem essas medidas, 
as operadoras elevam seus preços sem justa 
causa, detém vantagem excessiva nos 
contratos, limitam a competição e geram 
aumento arbitrário de lucro,” O pronome em 
destaque classifica-se como: 
 
(A)   Possessivo.  
(B)   Relativo.  
(C)  Pessoal. 
(D)  Demonstrativo. 
(E)  Interrogativo. 
 
02) A entidade ingressou com uma ação civil 
pública contra as operadoras (...). A palavra em 
destaque refere-se a: 
 
(A) Um artigo. 
(B) Um pronome. 
(C) Uma preposição. 
(D)       Um adjetivo. 
(E)       Um advérbio. 
  
03) A palavra “segundo” no excerto: “segundo o 
Idec, é uma importante ferramenta de acesso à 
informação (...)”. A construção utilizando a 
conjunção adverbial conformativa tem por 
objetivo: 
 
(A) Fazer uma alerta.  
(B)  Dar credibilidade ao que foi informado. 
(C)  Eximir-se da responsabilidade das 
informações. 
(D)  Exemplificar o que foi dito. 

(E)  Dar um conselho. 
 
04) No fragmento: “não devendo, portanto, 
prevalecer as alterações desejadas pelas 
operadoras”. (...). A conjunção destacada 
expressa ideia de: 
 
(A) Adição. 
(B) Conclusão. 
(C) Explicação. 
(D)  Adversidade.  
(E)  Alternância. 
 
05) O verbo em destaque na expressão: não 
devendo.  Apresenta-se no: 
 
(A)  Particípio.  
(B)  Futuro. 
(C) Presente. 
(D) Gerúndio. 
(E)  Pretérito perfeito. 
 
06) Os verbos: limitam e geram, apresentam-se 
no modo e tempo: 
 
(A) Indicativo presente. 
(B)  Indicativo pretérito perfeito. 
(C)  Subjuntivo presente. 
(D)  Indicativo futuro. 
(E)  Indicativo pretérito mais que perfeito. 
 
07) Artur tem uma divida de R$ 5000,00 no 
cartão de crédito, fez a seguinte proposta ao 
banco, uma entrada de R$ 1500,00 e o restante 
em 14 parcelas iguais. Se o banco aceitou a 
proposta, qual o valor a ser pago por cada 
parcela? 
 
(A) R$ 300,00.  
(B) R$ 280,00.  
(C) R$ 275,00.  
(D) R$ 250,00. 
(E) R$ 235,00. 
 
08) A cada 10 pizzas vendidas, quatro são de 
calabresa, se em um dia foram comercializadas 
300 pizzas, quantas foram de calabresa? 
 
(A) 40.  
(B) 80. 
(C) 100.  
(D) 110. 
(E) 120. 
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09) Seis sétimos de toda a arrecadação da loja 
de Ulisses é destinado aos custos, se em um 
determinado mês teve receita de R$ 35.000,00.  
Qual o valor que sobrou para ele após pagar 
todos os custos? 
 
(A) R$ 3.000,00.  
(B) R$ 5.000,00.  
(C) R$ 5.500,00.  
(D) R$ 6.000,00. 
(E) R$ 6.500,00. 
 
10) Em uma partida de Basquete, o placar marca 
27x25, sabendo que até o momento ocorreram 
apenas 2 cestas que valeram 3 pontos, as 
demais foram todas de dois pontos, quantas 
bolas foram encestadas até este momento do 
jogo? 
 
(A) 23. 
(B) 24. 
(C) 25. 
(D) 26. 
(E) 27. 
 
11) Dia em que é comemorado o aniversário do 
município de Piraquara: 
 
(A) 10 de janeiro. 
(B) 17 de janeiro. 
(C) 29 de janeiro. 
(D) 31 de outubro. 
(E) 15 de novembro. 
  
12)  A região hoje ocupada pelo município de 
Piraquara foi desmembrada de: 
 
(A) Curitiba. 
(B) São José dos Pinhais.  
(C) Pinhais. 
(D) Quatro Barras. 
(E) Araucária. 
 
13) Dentre as alternativas abaixo, identifique 
qual o outro nome que o município de Piraquara 
já teve: 
 
(A) Guapira. 
(B) Pilar. 
(C) Fonseca. 
(D) Deodoro. 
(E) São Roque. 
 
14) Em janeiro de 1890, O Decreto Estadual nº 
18, nomeou uma comissão composta por seis 
cidadãos, os quais teriam por responsabilidade 

a gestão legislativa e executiva do lugar que se 
tornaria o município de Piraquara. À época, 
estas pessoas eram conhecidas como: 
 
(A) Superintendentes. 
(B) Chefes. 
(C) Vereadores. 
(D) Classistas. 
(E) Vogais. 
 
15) É sabidamente conhecido que o biofilme 
(mais conhecido como placa bacteriana) é o 
maior causador das doenças periodontais e 
também da cárie. A melhor forma de prevenção 
dessas doenças é o controle deste biofilme. 
Sobre o controle do biofilme (placa bacteriana) é 
correto afirmar: 
 
(A)  Segundo a SOBRAPE (Sociedade Brasileira 
de Periodontia) o controle efetivo do biofilme nivela 
os resultados longitudinais do tratamento 
periodontal cirúrgico e não cirúrgico. 
(B)  O controle mecânico do biofilme feito pelo 
paciente consiste em escovação dental e utilização 
de meios auxiliares de higienização bucal. 
(C)  O controle profissional do biofilme inclui a 
Raspagem e o alisamento radicular e também a 
profilaxia 
(D)  A escova bitufo é indicada para controle do 
biofilme em pacientes portadores de aparelho 
ortodôntico. 
(E)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
16) Eminência articular do osso temporal, 
cabeça da mandíbula e disco articular fazem 
parte da seguinte estrutura anatômica:  
 
(A)  ATM. 
(B)  Ligamento periodontal. 
(C)  Osso esfenóide. 
(D)  Articulação maxilar. 
(E)  Nenhuma alternativa está correta. 
 
17) A descrição a seguir: “este músculo possui 
sua origem quase toda cutânea e nas fóveas 
incisivas da maxila e mandíbula, e se insere na 
pele e mucosa dos lábios e septo nasal. Uma de 
suas funções é comprimir os lábios contra os 
dentes”, refere-se ao seguinte músculo da 
expressão facial:  
 
(A)  Levantador do lábio superior. 
(B)  Levantador do ângulo da boca. 
(C)  Orbicular da boca. 
(D)  Zigomático menor. 
(E)  Levantador do lábio superior e asa do nariz. 
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18) Sobre a lei 8142/90 é incorreto afirmar: 
 
(A)  Esta lei dispõe sobre a participação da 
comunidade no Sistema Único de Saúde. 
(B)  Esta lei regula, em todo o território nacional, 
as ações e serviços de saúde, executados, isolada 
ou conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado. 
(C)  Esta lei dispõe sobre transferências 
governamentais de recursos financeiros na área da 
saúde. 
(D)  Esta lei regula sobre a conferência de Saúde 
que deverá se reunir a cada 4 anos e deverá ter 
representação dos vários segmentos sociais. 
(E)  Esta lei dispõe sobre o conselho de saúde, 
que tem caráter permanente e possui 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários. 
 
19) Qual a sequência correta para se revelar 
uma radiografia odontológica?  
 
(A)  Água – revelador – fixador. 
(B) Revelador – fixador – água. 
(C)  Revelador – água – fixador. 
(D)  Fixador – água – revelador. 
(E)  Água – fixador – revelador. 
 
20) O que é uma Cureta de Gracey e para que 
serve a Cureta de Gracey número 7/8?  
 
(A)  É uma cureta cuja face da lâmina está num 
ângulo de 60° a 70° com haste terminal quando 
esta estiver posicionada perpendicular ao solo. 
Serve para raspar (terapia periodontal) as faces 
livres de dentes posteriores. 
(B)  É uma cureta abaulada convexa de 2 mm. 
Serve para remover tecido cariado mole. 
(C) É uma cureta cuja face da lâmina forma um 
ângulo de 90° (perpendicular)com haste terminal 
quando observada em corte transversal. 
(D)  É uma cureta cuja face da lâmina forma um 
ângulo de 45° com haste perpendicular ao solo. 
Serve para descolar o periósteo numa extração. 
(E)  Nenhuma das alternativas está correta. 
 
21) As ações de escovação dental 
supervisionada são um importante meio para 
obtenção coletiva de flúor, em várias 
localidades brasileiras e tema de estudos no 
Ministério da Saúde. Sobre estas ações é 
correto afirmar:  
 
(A)  Na modalidade “escovação dental 
supervisionada indireta”, o agente da ação não é, 

necessariamente, um profissional de saúde e a 
finalidade é, essencialmente, levar flúor à cavidade 
bucal e, adicionalmente, consolidar o hábito da 
escovação. O agente da ação pode ser mães 
voluntárias em escolas, por exemplo. 
(B)  Na modalidade “escovação dental 
supervisionada indireta”, os profissionais de saúde 
envolvidos atuam no planejamento, supervisão e 
avaliação das ações e, apenas indiretamente, na 
sua execução. 
(C)  Na modalidade “escovação dental 
supervisionada direta” o agente da açãoé um 
profissional de saúde bucal para que, além de levar 
flúor à cavidade bucal e consolidar o hábito da 
escovação, seja possível avaliar, periodicamente, a 
qualidade do ato individual de escovar os dentes, 
orientando o sujeito para as áreas e superfícies que 
exigem esforço adicional. 
(D)  A frequência de realização da “escovação 
dental supervisionada direta” pode ser semestral, 
quadrimestral ou trimestral – as “duas, três ou 
quatro vezes por ano” a que se refere a Portaria 
95/06 (BRASIL, 2006). 
(E)  Todas as alternativas estão corretas. 
 
22) O flúor é sabidamente conhecido como 
agente de prevenção contra a cárie dentária. Em 
saúde pública é comum o a realização de 
bochechos com flúor em escolares. Sobre estes 
bochechos, podemos afirmar, exceto: 
 
(A)  A recomendação para o uso semanal é que 
a concentração seja de NaF 0,2%, ou seja, 2 
gramas de fluoreto de sódio diluído em 1 litro de 
água. 
(B)  A técnica do bochecho é contraindicada 
para crianças em idade pré-escolar, devido ao risco 
de ingestão. 
(C)  A recomendação para o uso diário de 
bochecho é que a concentração seja de NaF 0,5%, 
ou seja, 1 grama de fluoreto diluído em 1 litro de 
água. 
(D)  Os bochechos diários são recomendados 
para indivíduos de alto risco a cárie, como os 
portadores de aparelhos ortodônticos. 
(E)  Para o uso semanal, recomenda-se 
bochechar de forma vigorosa 10 mL de solução, por 
um minuto, e após isso, expectoração. 
 
23) O ________________________ é ainda muito 
utilizado em saúde pública, devido às suas 
características e facilidade de preparação. Este 
material é ainda conhecido por sua toxicidade e 
também por não ser estético.  Sua indicação é 
para ________________________ e pode ser 
comprado tanto em forma de 
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______________________________ como 
______________________________. A 
alternativa que completa corretamente as 
lacunas é:  
 
(A)  Flúor. Prevenção da cárie. Pó. Gel. 
(B)  Amálgama de prata. Restauração de dente 
posterior. Limalha. Cápsula. 
(C)  Silicone. Moldagem. Pó. Gel. 
(D)  Titânio. Implantes. Pinos. Coroas. 
(E)  Nenhuma alternativa está correta. 
 
24) Existem vários meios de esterilização em 
odontologia. Quando se utiliza a autoclave, essa 
esterilização se dá através do seguinte 
processo: 
 
(A)  Calor úmido sob pressão. 
(B)  Calor seco. 
(C)  Radiação ionizante. 
(D)  Degermação sumária. 
(E)  Queima no forno de Pasteur. 
 
25) Leia as seguintes assertivas abaixo 
referente ao Capítulo VII do Código de ética 
Odontológico (dos documentos odontológicos) 
e assinale a alternativa correta: 
 
I - É considerado infração ética negar, ao 
paciente ou periciado, acesso a seu prontuário, 
deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, 
bem como deixar de lhe dar explicações 
necessárias à sua compreensão, salvo quando 
ocasionem riscos ao próprio paciente ou a 
terceiros. 
II - É considerada infração ética comercializar 
atestados odontológicos, recibos, notas fiscais, 
ou prescrições de especialidades 
farmacêuticas. 
III - É considerado infração ética usar 
formulários de instituições públicas para 
prescrever, encaminhar ou atestar fatos 
verificados na clínica privada. 
 
(A)  Apenas a assertiva I está correta. 
(B)  Apenas a assertiva II está correta. 
(C)  Apenas a assertiva III está correta. 
(D)  Nenhuma assertiva está correta. 
(E)  Todas as assertivas estão corretas. 
 
O seguinte enunciado refere-se às questões 26 
e 27. Leia com atenção e responda o que se 
pede: “Todo instrumental reutilizável 
empregado nos serviços de saúde deve ser 
rigorosamente limpo e desinfetado ou 
esterilizado antes do uso em cada paciente, 

conforme instruções previamente estabelecidas. 
O processamento dos artigos e superfícies deve 
seguir uma sequência de passos visando o seu 
pleno aproveitamento, dependendo da natureza 
do material e da maneira como é utilizado, 
garantindo-se a qualidade para o reuso e a 
segurança dos trabalhadores envolvidos. A 
sequência de passos no reprocessamento deve 
ser a descontaminação, limpeza, enxágue (após 
a limpeza e/ou descontaminação), secagem 
(para evitar a umidade), armazenagem (de 
acordo com a natureza do produto), 
esterilização ou desinfecção e armazenagem 
(produtos submetidos à desinfecção ou 
esterilização).” (CFO, 1999). 
 
26) Sobre o procedimento de descontaminação, 
é incorreto afirmar: 
 
(A)  A descontaminação pode ser feita através 
de fricção mecânica com esponja, pano ou escova 
embebidos com produtos adequados para esta 
etapa. 
(B)  A descontaminação pode ser feita através 
da imersão completa do artigo em solução 
desinfetante de acordo com a natureza do artigo em 
processamento. 
(C) A descontaminação pode ser feita através 
da imersão do artigo em água em ebulição por 30 
minutos. 
(D)  A descontaminação dos artigos é uma etapa 
obrigatória e deve ser realizada nos artigos que 
apresentem restos de matéria orgânica ou sujidade. 
(E)  A descontaminação pode ser feita através 
de autoclavagem prévia do artigo ainda 
contaminado, sem o ciclo de secagem. 
 
27) Sobre o procedimento de desinfecção é 
correto afirmar:  
 
(A)  Todo artigo crítico deve ser submetido à 
desinfecção ou substituído por artigo de uso único. 
(B)  A desinfecção de artigos por meios físicos 
deve ser realizada mediante fervura (água em 
ebulição) por 10 minutos. 
(C)  A desinfecção de artigos por meio químico 
utilizando álcool etílico a 70% deve ser feita 
fazendo fricção vigorosa do artigo por 5 minutos. 
(D)  A desinfecção de artigos por meio químico 
utilizando glutaraldeído a 2%, mantendo-se o 
instrumental em imersão por 30 minutos. 
(E)  Todas as alternativas estão corretas. 
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28) Paciente fraturou o ângulo meso-incisal do 
incisivo central superior direito. Qual o material 
restaurador mais indicado para esta 
restauração? 
 
(A)  Silicone de adição. 
(B)  Resina acrílica. 
(C)  Ionômero de vidro. 
(D)  Resina composta. 
(E)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
29) Qual material odontológico é conhecido pela 
sua propriedade de liberar flúor para a cavidade 
bucal? 
 
(A)  Silicone de adição. 
(B)  Resina acrílica. 
(C)  Ionômero de vidro. 
(D)  Resina composta. 
(E)  Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
30) A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à 
reorganização da atenção básica no País, de 
acordo com os preceitos do Sistema Único de 
Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e 
gestores estaduais e municipais como 
estratégia de expansão, qualificação e 
consolidação da atenção básica por favorecer 
uma reorientação do processo de trabalho com 
maior potencial de aprofundar os princípios, 
diretrizes e fundamentos da atenção básica, de 
ampliar a resolutividade e impacto na situação 
de saúde das pessoas e coletividades, além de 
propiciar uma importante relação custo-
efetividade. Sobre o Programa Saúde da Família 
é incorreto afirmar:  
 
(A)  A equipe de saúde da família é composta 
por no mínimo 1 médico generalista ou especialista 
em Saúde da Família ou comunidade, 1 enfermeiro 
generalista ou especialista em Saúde da Família ou 
comunidade, 1 auxiliar ou técnico de enfermagem e 
agentes comunitários de saúde 
(B)  A equipe de saúde bucal não é obrigatória 
em toda equipe de Saúde da Família 
(C)   A equipe de saúde bucal é composta por 1 
cirurgião-dentista generalista ou especialista em 
saúde da família, auxiliar e /ou técnico em saúde 
bucal 
(D)  Cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por no máximo 6 mil pessoas, sendo a 
média recomendada de 4000 pessoas, respeitando 
critérios de equidade para essa definição. 
(E)  Quanto maior o grau de vulnerabilidade das 
famílias de um território adscrito, menor deverá ser 
a quantidade de famílias para aquela equipe. 

 


