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CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA 01.01/2022 

 

CARGO: ODONTÓLOGO 

DATA: 09/10/2022 

 
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:   
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1) Leia o fragmento abaixo e indique a alternativa que apresenta somente 
preposições, de acordo com o trecho da obra “O cortiço”. 
“ Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras 
que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer 
animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra.” (Aluísio Azevedo)  
a) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre. 
b) Naquela, que, de, na, e, da, de, de, sobre. 
c) Naquela, de, na, e, da, de, de, sobre, a. 
d) Naquela, de, na, e, da, o, de, a, de, sobre. 
 
2) Assinale a alternativa em que o advérbio foi empregado de modo incorreto. 
a) Devido à falta de funcionários, trabalhei demais essa semana. 
b) Faz quase um mês que não chove, o clima ficou seco demais. 
c) Deram-me nota demais na avaliação. 
d) O garoto brincou demais com os colegas. 
 
3) Indique a alternativa que apresenta apenas vocábulos formados por justaposição. 
a) Girassol, pontapé, mandachuva. 
b) Malmequer, aguardente, cabisbaixo. 
c) Embora, meio-dia, fidalgo. 
d) Planalto, hidroelétrica, pernalta. 
 
4) Assinale a alternativa na qual a preposição destacada estabelece uma relação de 
“causa”. 
a) “ Voltou a limpar as unhas com o grampo.”(Lygia Fagundes Telles) 
b) “Estive com Lalino aqui no Colégio um ano.”(José Lins do Rego) 
c) “Era nosso agregado desde muitos anos(...)”. (Machado de Assis) 
d) “Aristarco arrebentava de júbilo.” (Raul Pompéia) 
 
5) Aponte a alternativa que apresenta correspondência semântica (paralelismo) na 
sua construção do enunciado. 
a) Não apenas corrigiu os seus erros e é a referência do seu grupo de trabalho. 
b) A festa durou a noite toda e algumas bolhas nos pés. 
c) Por um lado, eu concordo com a decisão dela, por outro, eu acho que ela fez a escolha 
certa. 
d) Quanto mais eu o conheço, mais certeza tenho que ele não é confiável. 
 
6) Um plano intercepta uma esfera a 3 cm de seu centro. Uma secção esférica é 
gerada com área de 16π cm2. O volume da esfera é 
a) 125π/3 
b) 250π/3 
c) 375π/3 
d) 500π/3 
 

7) As lojas A e B, tem um produto com igual preço de custo. A loja A, vende o 
produto com 40% de lucro sobre o preço de custo e a loja B, vende o produto a 80% 
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mais caro que o preço de venda da loja A. O lucro da loja B, em relação ao preço de 
custo é: 
a) 152% 
b) 110% 
c) 52% 
d) 30% 
 
8) Se log 2 = a  e log 3 = b, então log 144 é: 
a) a2 + b3 
b) 2a + 3b 
c) a4 + b2 
d) 4a + 2b 
 
9) A idade de três irmãos está em progressão geométrica, de forma que a soma  das 
idades é 39 e o produto das idades do irmão mais velho e a do mais novo é 81. Logo 
podemos concluir que o produto da idade dos três irmão é: 
a) 1024 
b) 729 
c) 243 
d) 125 
 
10)  A probabilidade de uma pessoa vencer 3 corridas ou menos é de 73%. A 
probabilidade de ele vencer 3 ou mais é de 54%. A probabilidade de ele vencer 
exatamente 3 corridas é: 
a) 50,27% 
b) 27% 
c) 19% 
d) 0,19% 
 

11) Sobre o desenvolvimento territorial e a emancipação política do município de 
Ibema, localizado no Estado do Paraná, marque a alternativa correta. 
a) Pela Lei nº 1247, de 24 de junho de 1936, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1979, através da Lei Estadual nº 7007, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Cascavel. A instalação ocorreu no 
dia 01 de janeiro de 1980.  
b) Pela Lei nº 4312, de 04 de julho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1973, através da Lei Estadual nº 7117, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Campo Bonito. A instalação 
ocorreu no dia 10 de janeiro de 1977.  
c) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1969, foi criado o Distrito Administrativo de Ibema. 
No dia 12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, foi criado o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Guaraniaçu. A instalação ocorreu 
no dia 10 de janeiro de 1990.  
d) Pela Lei nº 5358, de 24 de junho de 1966, foi criado o Distrito Administrativo de 
Ibema. Aos 12 de Junho de 1989, através da Lei Estadual nº 9007, cria-se o município de 
Ibema com território desmembrado do município de Catanduvas. Sua instalação 
ocorreu no dia 01 de janeiro de 1990. 
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12) Marque a alternativa correta. Conforme dados populacionais estimados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Ibema apresentou 
no ano de 2021: 
a) 10909 habitantes. 
b) 12715 habitantes. 
c) 6387 habitantes. 
d) 3512 habitantes. 
 
13) Assinale a alternativa abaixo que, corretamente, se refere ao adjetivo pátrio 
atribuído a quem nasce no município de Ibema, localizado no Estado do Paraná. 
a) Ibemano. 
b) Ibemense. 
c) Ibemaense. 
d) Ibemeiro. 
 
14) Marque a alternativa que corretamente se refere à origem do município de Ibema, 
localizado no Estado do Paraná. 
a) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Guaraniaçu. 
b) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Campo Bonito. 
c) Originou-se a partir de área desmembrada do município de Catanduvas. 
d) Formou-se por meio de área desmembrada do município de Diamante do Sul. 
 
15) O Brasil se destaca como um dos países de maior extensão territorial do mundo. 
Visando facilitar a administração desta grande área, o país foi dividido em 27 Unidades 
Federativas. 
 
Marque a alternativa que apresente corretamente essa divisão do território 
nacional. 
a) 24 estados, 1 distrito federal e 1 território federal. 
b) 25 estados e 1 território federal. 
c) 27 estados. 
d) 26 estados e 1 distrito federal. 
 
16) A partir da assinatura do Tratado de Maastricht em 1992, formou-se o bloco 
econômico denominado de União Europeia. Este conta, na atualidade, com 27 
Estados-membros, dentre eles Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Bélgica, 
Grécia, entre outros. 
 
Marque a alternativa correta. Acerca desse bloco, qual o significado do termo 
“Brexit”? 
a) O termo “Brexit” se relaciona a cota de refugiados sírios que cada país do bloco 
europeu deverá abrigar nos próximos 10 anos. 
b) O “Brexit” significa a saída do Reino Unido da União Europeia, processo que se iniciou 
em junho de 2016 e foi concluído em dezembro de 2020. 
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c) A expressão “Brexit” faz referência à divisão do continente europeu em Europa 
Ocidental e Europa Oriental, aprovada por meio de plebiscito realizado em junho de 
2016. 
d) O "Brexit" está relacionado ao fato de o Reino Unido deixar de ter o Euro como 
moeda. Com a saída da Zona do Euro, o referido país voltou a adotar a libra esterlina 
como unidade monetária. 
 
17) Com o crescimento das tecnologias de comunicação e de segurança eletrônica, 
cada vez mais o uso do dinheiro em espécie tem caído em desuso. Neste sentido o 
Banco Central do Brasil criou um meio de pagamento eletrônico no qual o dinheiro 
pode ser transferido entre contas em poucos segundos. Esse método de pagamento 
está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive em feriados. 
Marque a alternativa em que esteja o meio de pagamento acima descrito. 
a) TED. 
b) DOC. 
c) Boleto. 
d) PIX. 
 
18) Leia o texto abaixo. 
 
“Até 30 de junho daquele ano, mais de 940 milhões cédulas e mais de 688 milhões de 
moedas já tinham sido distribuídas em todo o país. Em operação inédita, o BC 
coordenou simultaneamente: o fornecimento físico do Real, o acolhimento de 
depósitos à vista feitos na nova unidade monetária e o recolhimento de numerário em 
cruzeiros reais” 
Banco Central do Brasil. Plano Real. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/planoreal>. Acesso em: 23 de Julho de 
2022. 
 
Em 2022, o Plano Real completou 28 anos de existência. Marque a alternativa em que 
esteja o ano de lançamento de nossa atual moeda e o nome do presidente que 
governava o país. 
a) 1993, durante o governo do presidente José Sarney. 
b) 1993, durante o governo do presidente Fernando Collor. 
c) 1994, durante o governo do presidente Itamar Franco. 
d) 1994, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 
 
19) Leia o texto. 

Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial, diz OMS 

“Novos cálculos da Organização Mundial de Saúde estimam em quase 15 milhões de 
óbitos como resultado direto ou indireto da pandemia”. 
CNN Brasil. Covid-19: Número de mortos pode ser três vezes maior do que o oficial, 
diz OMS. Publicado em 05 de maio de 2022. Disponível em: 
<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/covid-19-numero-de-mortos-pode-ser-tres-
vezes-maior-do-que-o-oficial-diz-oms/>. Acesso em 23 de Julho de 2022. 
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Marque a alternativa correta. Em qual país se iniciou a circulação do vírus responsável 
pela pandemia descrita na notícia acima? 
a) Coreia do Sul. 
b) China. 
c) Japão. 
d) Itália. 
 
20) Leia o texto abaixo: 
 
“Aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada 
de ar próxima à superfície da Terra que pode ser consequência de causas naturais e 
atividades humanas. Isto se deve principalmente ao aumento das emissões de gases 
na atmosfera que causam o efeito estufa”. 
WWF. As mudanças climáticas. Disponível em: 
<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/muda
ncas_climaticas2>. Acesso em 24 de Julho de 2022. 
 
Assinale a alternativa abaixo que contenha os principais gases estufa, que em maiores 
concentrações na atmosfera são responsáveis pelo aquecimento global. 
a) Gás carbônico e nitrogênio. 
b) Hélio e oxigênio. 
c) Gás carbônico e metano. 
d) Metano e hidrogênio. 
 
21) Observe o instrumental, abaixo, e indique sua nomenclatura: 
 

 
a) Espátula Lecron. 
b) Descolador de Molt. 
c) Esculpidor Hollembach. 
d) Gengivótomo de Orban.  
 
22) Primeiro Molar Decíduo Inferior Esquerdo e Segundo Molar Decíduo Superior 
Direito recebem, respectivamente, as notações: 
a) 64 / 85. 
b) 84 / 65. 
c) 54 / 75. 
d) 74 / 55. 
 
23) Analise os termos utilizados em odontologia, abaixo: 
I - Bolsa periodontal: Aprofundamento patológico do sulco gengival por destruição dos 
tecidos de suporte. 
II – Broca: Em odontologia, instrumento utilizado em conjunto com uma peça de mão, 
normalmente equipado com ar comprimido. Serve para cortar ou desgastar estruturas 
biológicas mineralizadas e materiais artificiais. 
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III - Canal lateral: Extensão lateral do canal radicular, que liga o principal à superfície 
externa do dente. 

 
É correto o que se afirma em: 
a) I e II, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 
24) Excisão de Rânula é o procedimento odontológico conceituado da seguinte forma: 
a) Cirurgia para retirada de pequenos tumores salivares que aparecem 

principalmente nos lábios. 
b) Remoção de uma raiz de um dente multirradiculado, em virtude de 

comprometimento periodontal. 
c) Remoção de glândula salivar comprometida por obstrução que ocorre no assoalho 

da boca. 
d) Cirurgia para remoção de gengiva que cobre o dente. 
 
25) O Alicate reto odontológico é indicado para: 
a) corte de fio grosso. 
b) segurar a fita matriz. 
c) isolamento dental. 
d) calcador de banda. 
 
26) Analise o equipamento odontológico, na imagem, e assinale a alternativa que o 
nomeie: 
 

 
 
a) Contra ângulo. 
b) Condensador tipo Paiva. 
c) Cureta de remoção de dentina. 
d) Esculpidor de Ward. 
 
27) Sobre o cimento de óxido de zinco e eugenol (OZE), é correto afirmar que: 
a) Seu pH é de, aproximadamente, 4,5 no momento da aplicação. 
b) É o cimento mais agressivo à polpa entre os disponíveis comercialmente no Brasil. 
c) Possui propriedades sedativas que reduzem a sensibilidade pós-operatória. 
d) Não possui propriedades bacteriostáticas. 
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28)  Ajuste Oclusal por Arcada é o procedimento que pode ser definido da seguinte 
forma: 
a) Remoção de próteses unitárias. 
b) Desgaste seletivo do dente para ajustar a mordida. 
c) "Obturação" do dente em silicitato para cavidades rasas (inclui forramento). 
d) Colocação de medicação sobre a polpa (nervo) do dente para sua recuperação. 

Indicado somente quando a exposição é pequena, indolor e acidental. 
 
29) Pulpotomia é definida como: 
a) Remoção parcial do nervo do dente (porção que fica na coroa). 
b) Restauração delgada aplicada em depressões naturais muito profundas dos dentes. 
c) Pequena cirurgia gengival para favorecer a erupção de um dente. 
d) Tratamento de infecções que ocorrem sob a gengiva, provocando dor e formação 

de pus. 
 
30) Quando a odontalgia atípica se enquadra num subtipo da dor facial idiopática 
persistente, podemos ter como apresentação o seguinte aspecto: 
a) A dor desenvolveu-se em um período inferior a 6 meses, a partir do evento 

traumático. 
b) A dor é localizada no trajeto do nervo trigeminal afetado pelo evento traumático. 
c) Causa dental está excluída, após investigação apropriada. 
d) Dor facial ou oral na distribuição/trajeto de um ou ambos ramos do nervo trigêmeo 

e que está de acordo com o critério I. 
 
31) Placa é o achado estomatológico descrito como alteração de cor com alteração de 
superfície, ou seja, com discreta elevação mais ampla em largura que em altura. Qual 
dos quadros, abaixo, representa essa lesão? 
a) Fibroma. 
b) Queratose friccional. 
c) Grânulos de Fordyce. 
d) Hiperplasia fibrosa inflamatória. 
 
32) No Bloqueio do Nervo Alveolar Superior Médio (ASM), considere a alternativa que 
indique, corretamente, o ponto de referência: 
a) prega mucovestibular sobre o primeiro pré-molar. 
b) prega mucovestibular acima do segundo pré-molar superior. 
c) junção do processo alveolar maxilar e osso palatino. 
d) incisura infraorbitária. 
 
33) No Bloqueio do Nervo Nasopalatino, o local de penetração, de referência, para 
anestesia, é: 
a) altura da prega mucovestibular acima da face distal do segundo molar superior. 
b) prega mucovestibular sobre o primeiro pré-molar. 
c) tuberosidade da maxila 
d) mucosa palatina, imediatamente, lateral à papila incisiva (localizada na linha média 

atrás dos incisivos centrais). 
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34) Responda verdadeiro (V) ou falso (F) quanto às notações dentárias abaixo, e 
assinale a alternativa que traz a sequência correta: 
 
(__) 29 - Dente Permanente Supranumerário em Hemiarco Superior Esquerdo. 
(__) 39 - Dente Permanente Supranumerário em Hemiarco Inferior Esquerdo. 
(__) 56 - Dente Decíduo Supranumerário em Hemiarco Superior Direito. 
(__) 86 - Dente Decíduo Supranumerário em Hemiarco Inferior Direito. 
 
a) V – V – F – F. 
b) F – F – V – V. 
c) V – V – V – V. 
d) F – F – F – F. 
 
35) Observe o instrumental, abaixo, e indique sua nomenclatura: 
 

 
Fonte: https://www.dentalspeed.com/modelo/ 
 
a) Alavanca apical 301. 
b) Alavanca apical 302. 
c) Alavanca apical 303. 
d) Alavanca seldin 1R. 
 
36) Atente-se aos itens a seguir: 
 
X - Cavidades localizadas no terço gengival de superfícies vestibulares ou linguais de 
todos os dentes, excluindo os sulcos e fossetas. 
Y - Cavidades que envolvem as superfícies proximais de incisivos e caninos, mas o ângulo 
incisivo ainda se encontra intacto. 
Z - As cavidades desenvolvem-se nas pontas de cúspides dos pré-molares e molares e 
nas bordas incisivas de dentes anteriores. 
  

https://www.dentalspeed.com/modelo/
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Sobre os itens, acima, é correto afirmar que: 
a) X refere-se às cavidades de classe IV, Y refere-se às cavidades de classe II e Z refere-

se às cavidades de classe V. 
b) X refere-se às cavidades de classe V, Y refere-se às cavidades de classe III e Z refere-

se às cavidades de classe VI. 
c) X refere-se às cavidades de classe IV, Y refere-se às cavidades de classe III e Z refere-

se às cavidades de classe V. 
d) X refere-se às cavidades de classe V, Y refere-se às cavidades de classe II e Z refere-

se às cavidades de classe VI. 
 

37) A prevalência de leucoplasia pilosa, em pacientes infectados pelo HIV, tem 
declinado por força dos novos regimes quimioterápicos direcionados ao tratamento 
do HIV. É notada uma correlação positiva entre a depleção periférica de células 
________ e a presença de leucoplasia pilosa. 
a) CD8. 
b) CD4. 
c) CD28. 
d) CD24. 
 
38) De acordo com a Lei 8080/90, um dos objetivos do SUS é a assistência às pessoas 
por intermédio de:  
a) avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 
b) colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
c) controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 

saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo. 
d) ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada 

das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
 

39) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam 
o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
_____________ as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. (Lei 
Orgânica de Saúde 8.080 de 1990) 
Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto: 
a) identificar e adotar 
b) recomendar e adotar 
c) identificar e orientar 
d) recomendar e orientar 
 
40) Pela Lei Orgânica de Saúde 8.080 de 1990, no nível ____________, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular 
recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 
Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto: 
a) Estadual. 
b) Municipal. 
c) Inter-regional. 
d) Federal. 
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