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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 40 

(quarenta) 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 4 (quatro) 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 e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
 O candidato não poderá levar consigo o Caderno de Questões em momento algum, durante 

o período de recurso um exemplar de cargo estará disponível no site 
www.concursosfau.com.br; 

 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. 
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HISTÓRIA DESFIGURADA 
 

O novo filme de Sofia 
Coppola tem direção de arte 
impecável, mas deixa de fora 
os conflitos que dariam 
densidade à trama. 

 
10/08/2017 - 17h33 - Atualizado 10/08/2017 

17h50 
 

Há várias maneiras de contar uma 
mesma história. Nos anos 1960, o escritor 
Thomas P. Cullinan criou uma narrativa que 
se passa durante a Guerra Civil americana. 
Em The beguiled (O seduzido, em tradução 
livre), um soldado ferido da União é levado 
para um seminário sulista onde vivem seis 
mulheres brancas e uma escrava. Lá, ele 
seduz algumas moças pelo simples prazer de 
seduzir. O ciúme e a intriga despontam – e o 
soldado se torna alvo da ira coletiva. Em 
1971, essa história foi adaptada para o 
cinema, pela primeira vez, pelo diretor Don 
Siegel. Neste ano, retorna pelas mãos da 
cineasta Sofia Coppola, em O estranho que 
nós amamos – que estreia no Brasil na 
quinta-feira (10 de agosto). Se Siegel alterou 
a história original de forma significativa, 
Coppola a desfigurou completamente. 

Cullinan havia descrito Edwina, a mais 
velha das estudantes, como uma jovem 
mestiça, filha de um homem branco com uma 
escrava. A versão de Siegel transformou 
Edwina numa professora branca. Coppola 
(que levou o prêmio de Melhor Diretora em 
Cannes neste ano, tornando-se a segunda 
mulher a conquistá-lo) manteve a 
personagem como Siegel a via. E foi além. 
No livro, a mucama Mattie é a mais forte das 
personagens. Ela sabe precisamente qual é 
seu lugar em relação a suas senhoras e 
também ao soldado. É a primeira a 
reconhecê-lo como um charlatão, apesar de 
fazer parte do Exército que supostamente a 
libertaria. Na versão de Siegel, Mattie se 
impõe com ferocidade ao assédio do soldado 
(o filme é dos anos 1970, quando o 
movimento negro americano ganhava força). 
Após ser ameaçada de estupro, ela responde 
sem pestanejar: “É melhor gostar de fazer 
isso com uma negra morta, porque é a única 
maneira de o senhor se deitar com esta 
aqui”. No filme de Coppola, a personagem 

simplesmente desaparece. Não há negros em 
seu filme passado na era escravocrata. 

O filme tem méritos. A fotografia é 
impecável e dá dimensões suntuosas à 
mansão, aos móveis e às árvores 
imponentes do sul antigo. O figurino, em 
tons claros e pastel, se revela em peças 
luxuosas de tecidos delicados. Uma era de 
fausto se ergue diante dos olhos do 
espectador. O cinema de Coppola é povoado 
por mulheres com sexualidade reprimida, 
que buscam uma válvula de escape para 
existências solitárias. Em entrevistas, a 
cineasta afirmou que decidiu fazer o longa-
metragem porque “sentia que devia dar voz a 
essas mulheres”. Não se vê exatamente isso 
na tela. Na história original (e no filme de 
Siegel), a narrativa se constrói a partir da 
perspectiva de cada personagem, inclusive 
da escrava. Tal efeito se perde no longa-
metragem de Coppola – um conto gótico 
sobre charme masculino e vingança 
feminina, do qual o contexto histórico e 
racial foi arrancado. 

A arte é, muitas vezes, moldada em 
torno de experiências pessoais. Coppola é 
autora de uma obra-prima do 
cinema, Encontros e desencontros, tecido a 
partir de um episódio autobiográfico, uma 
viagem ao Japão. O resultado é um filme ao 
mesmo tempo poderoso e intimista, calcado 
na melhor interpretação da carreira de Bill 
Murray. Em enredos distantes de seu 
universo, como Maria Antonieta – em que o 
contexto histórico foi igualmente arrancado –
, Coppola se perde. Sem Mattie e com uma 
Edwina totalmente branca, O estranho que 
nós amamos perde densidade. O conflito 
fora da mansão, expresso por meio de 
explosões e cortinas de fumaça, se torna 
mais um cenário, que fornece uma 
atmosfera, que um assunto essencial para 
entender o conflito – e a relação de poder – 
que se desenrola no interior da casa. O 
estranho que nós amamos é um triunfo como 
direção de arte, mas um fracasso como 
interpretação e conteúdo. 

Adaptação de http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/08/historia-

desfigurada.html, ,  acesso em 10 de agosto. de 2017. 

 
01) O texto “A História desfigurada” tem 
como foco principal: 
 
(A) Uma história de amor, em que um 
soldado é levado para um seminário, onde 
vivem seis mulheres e se apaixonada por uma 
deles. 
(B) A guerra Civil americana e mostra o 

http://veja.abril.com.br/ciencia
http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/08/historia-desfigurada.html
http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/08/historia-desfigurada.html
http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/08/historia-desfigurada.html
http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/08/historia-desfigurada.html
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conflito de um homem que não se adapta à vida 
de combatente. 
(C) A transformação da narrativa de Thomas 
P. Cullinan em filme, por dois cineastas para 
mostrar que uma mesma história pode ser 
contada de modo diferente.   
(D) A história de seis mulheres brancas que 
se apaixonam pelo soldado que vem viver no 
seminário junto delas. 
(E)     O drama de Mattie, uma mucama negra, 
que se apaixona pelo soldado ferido e não reage 
quando ele ameaça estuprá-la. 
 
02) O filme “O estranho que nós amamos”, 
de Sofia Coppola tem muitos méritos em 
termos de arte, mas: 
         
(A)  Perde densidade dramática ao 
transformar Edwina - personagem mestiça - em 
branca e por deixar fora da trama Mattie, uma 
personagem forte, que se impõe diante do 
assédio do soldado. 
(B)  É um fracasso de bilheteria, tendo em 
vista que enfoca a luta das mulheres negras 
contra o preconceito da época. 
(C)  Conta a história sem alterar nada da 
narrativa contada pelo autor do livro. Por isso, 
se transforma em pura cópia. 
(D)  Perde densidade dramática porque se 
prende a conflitos amorosos e cenas de ciúmes 
protagonizadas por seis mulheres brancas. 
(E)  Apresenta poucas cores e cenário 
totalmente inadequado para um filme de guerra. 
  
03) A expressão sublinhada, na oração 
abaixo, exerce a função sintática de: 
 
“No livro, a mucama Mattie é a mais forte das 
personagens”.  
 
(A) Sujeito. 
(B) Adjunto adverbial. 
(C) Adjunto adnominal. 
(D) Vocativo. 
(E) Aposto. 
 
04) A oração sublinhada, no período abaixo, 
classifica-se como:  
  
 “O estranho que nós amamos é um triunfo 
como direção de arte, mas um fracasso 
como interpretação e conteúdo”. 
 
(A) Oração coordenada sindética explicativa. 
(B) Oração subordinada substantiva 
subjetiva. 
(C) Oração subordinada adverbial causal. 

(D) Oração coordenada sindética 
adversativa. 
(E) Oração coordenada sindética. 
 
05) O verbo sublinhado na oração “Não se vê 
exatamente isso na tela”, classifica-se 
quanto à regência verbal em: 
 
(A) Verbo intransitivo. 
(B) Verbo de ligação. 
(C) Verbo transitivo indireto. 
(D) Verbo transitivo direto e indireto. 
(E) Verbo transitivo direto. 
 
06) Do salário de Maria 90% vai para suas 
despesas fixas. Se ela recebe R$ 1.890,00 por 
mês, qual o valor que lhe sobra para outras 
eventuais despesas? 
 
(A)  R$ 157,00. 
(B)  R$ 169,00. 
(C)  R$ 159,00. 
(D)  R$ 189,00. 
(E)  R$ 209,00. 
 
07) Em uma casa de especiarias tem uma lata 
de 20 quilos de cogumelos, seu Armando vai 
embalar em pacotes de 1/4 de quilo. Quantos 
pacotes vai ter no total?  
 
(A)  30. 
(B)  60. 
(C)  80. 
(D)  90. 
(E)  100. 
  
08) Se x+y é igual a 10, qual o valor de 
(2x+2y)/2? 
 
(A)  5. 
(B)  10. 
(C)  15. 
(D)  20. 
(E)  30. 
 
09) Um trator faz 75 metros de estradas em 
15 dias. Trabalhando do mesmo modo levará 
quantos dias para fazer 175 metros de 
estrada? 
 
(A)  20. 
(B)  25. 
(C)  35. 
(D)  40. 
(E)  45. 
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10) Artur recebe mensalmente um salário fixo 
de R$ 1.200,00, mais uma comissão de 8 por 
cento sobre as venda que realiza na loja 
onde trabalha. Qual das expressões abaixo 
representa o salário de Artur? (x representa a 
quantidade vendida no mês). 
 
(A)  1200 + 80x. 
(B)  1200 - x/8. 
(C)  1000 + 8x. 
(D)  1200 + x. 
(E)  1200 + 0,08x. 
 
11) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 
que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa correta sobre Microsoft Word 
2007: 
 
( ) A função Marca d’água pode ser 
acessada na guia Layout da Página, grupo 
Plano de Fundo da Página. 
( ) A função WordArt pode ser acessada 
na guia Inserir, opção WordArt. 
( ) Para inserir uma quebra de página 
manual é necessário clicar no local desejado 
e acessar a guia Inserir, grupo páginas e 
clicar em Quebra de Página. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
(A)  F, F, V. 
(B)  F, V, V. 
(C)  V, F, F. 
(D) V, V, F. 
(E)  V, V, V. 
 
12) Analise a planilha do Microsoft Office 
Excel abaixo: 

 
Ao inserir a fórmula =NÃO(A2>A3) na célula 
A4 aparecerá o resultado: 
 
(A)  FALSO 
(B)  VERDADEIRO 
(C)  #N/D 
(D)  99 
(E)  49 
  
13) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 
que se afirma a seguir e assinale a 

alternativa correta: 
 
( ) No Microsoft Office Excel é possível 
utilizar o sinal “x” e “*” para realizar a 
multiplicação de valores. 
( ) No Microsoft Office Excel é possível 
aninhar até 64 níveis de funções em uma 
fórmula. 
( ) O erro #N/D em uma célula no 
Microsoft Office Excel se refere quando uma 
fórmula não consegue encontrar um valor de 
referência. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
(A)  V, F, F. 
(B)  V, V, F. 
(C)  V, F, V. 
(D)  F, V, V. 
(E)  F, F, V. 
 
14) Assinale a alternativa correta sobre 
Microsoft Outlook: 
 
(A)  Para criar um grupo de contatos a partir 
de uma lista de contatos do Microsoft Excel é 
preciso exportar essa planilha em um arquivo da 
extensão .xlsx e importar no Microsoft Outlook. 
(B)  O Assistente Fora do Escritório do 
Outlook é utilizado encaminhar as mensagens 
recebidas na caixa de entrada para outro 
endereço de e-mail cadastrado. 
(C)  Para adicionar uma conta de e-mail do 
GMAIL no Outlook 2007 é necessário que a 
configuração do servidor de recepção de correio 
seja IMAP e o servidor de envio de correio seja 
SMTP. 
(D)  Para enviar uma mensagem oculta a um 
destinatário basta adicionar o endereço de e-
mail à caixa Mcc do Microsoft Outlook. 
(E)  Somente a partir do Microsoft Outlook 
2010 que a função “Bloquear remetente de 
correio eletrônico” foi introduzida no aplicativo. 
 
15) Assinale a alternativa INCORRETA sobre 
o aplicativo Paint do Microsoft Windows XP: 
 
(A)  Arquivos PDF podem ser manipulados 
no Paint. 
(B)  Os arquivos podem ser salvos no 
formato TIFF (*.tif ou *tiff). 

(C)  A função  é utilizado para inserir texto 
no documento. 

(D)  A função  é utilizada para escolher 
uma cor igual a uma existente no desenho.  



5 

 

(E)  A função  permite desenhar formas 
livre com uma espessura fixa. 
 
16) Em relação às associações regionais de 
municípios do Paraná, o município de 
Apucarana/PR está na região da: 
 
(A) AMOCENTRO. 
(B) ASSOMEC. 
(C) AMUVI. 
(D) AMCESPAR. 
(E) CANTUQUIRIGUAÇU. 
 
17) “Combater o câncer com humanismo, 
ciência e afeto”, esta frase define a missão 
de um grande hospital de Curitiba, que tem 
como foco o combate ao câncer. Este 
hospital é: 
 
(A) Hospital Nossa Senhora da Luz. 
(B) Hospital do Trabalhador. 
(C) Hospital São Lucas. 
(D) Hospital Erasto Gaertner. 
(E) Hospital Universitário Cajuru. 
  
18) Em 26 de julho de 2017, o presidente 
Michel Temer assinou medida provisória que 
instituiu o PDV para servidores do Poder 
Executivo. Neste contexto, estas letras 
significam: 
 
(A) Plano de Desenvolvimento de Vida. 
(B) Programa de Demissão Voluntária. 
(C) Plano de Direito à Vida. 
(D) Programa de Desenvolvimento da Visão. 
(E) Partido da Vitória. 
 
19) Com a viagem do presidente Temer à 
China, entre final de agosto e início de 
setembro de 2017, a presidência da república 
passou a ser exercida pelo deputado Rodrigo 
Maia. Por sua vez, a presidência da Câmara 
dos Deputados, neste período, foi exercida 
pelo deputado conhecido como: 
 
(A) Sivuca. 
(B) Tiririca. 
(C) Muvuca. 
(D) Fufuca. 
(E) Cafunga. 
 
20) Para otimizar a gestão da saúde pública 
no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde 
possui regionais em diversos municípios. O 
município de Apucarana, está localizado na 
regional número: 

 
(A) 21. 
(B) 22. 
(C) 17. 
(D) 15. 
(E) 16. 
 
21) Assinale a alternativa incorreta com 
relação aos Equipamentos de Proteção 
Individual na Área da Saúde: 
 
(A)  O avental deve ser usado sempre. A 
roupa branca ou uniforme pode substituí-lo. 
Porém, nesses casos, as mesmas devem ser 
lavadas separadamente das outras roupas. 
(B)  O gorro proporciona uma barreira efetiva 
para o profissional, sua equipe e paciente. 
Protege contra gotículas de saliva, aerossóis e 
sangue contaminados. 
(C)  Protetores Oculares têm por finalidade 
proteger a mucosa ocular de contaminações e 
acidente ocupacional. Os protetores oculares 
mais indicados possuem vedação periférica e 
melhor adaptação ao rosto. Os óculos comuns 
não oferecem proteção adequada. 
(D)  A máscara deve ser escolhida de modo a 
permitir proteção adequada. Portanto, use 
apenas máscara de tripla proteção. E quando de 
atendimento de pacientes com infecção ativa, 
particularmente tuberculose, use máscaras 
especiais. 
(E)  Mãos calçadas com luvas já 
contaminadas ou não, devem ser protegidas 
com uma sobreluva plástica também 
descartável, antes de tocar qualquer coisa 
(gavetas, telefone, interfone, caneta, blocos, 
etc.), a fim de evitar a contaminação cruzada. 
 
22) Assinale a alternativa que apresenta o 
nome do anestésico mais indicado para ser 
utilizado sem vasoconstritor devido a sua 
propriedade vasodilatadora leve:  
 
(A)  Articaína. 
(B)  Mepivacaína. 
(C)  Lidocaína. 
(D)  Bupivacaína. 
(E)  Benzocaína. 
 
23) Assinale a alternativa que apresenta a 
dose máxima do anestésico Prilocaína: 
 
(A)  6,6mg/kg, não ultrapassando 500mg ou 6 
tubetes. 
(B)  6,0 mg/kg, não excedendo 400mg ou 7 
tubetes anestésicos na concentração de 4%, no 
paciente adulto. 
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(C)  1,3mg/ kg, não devendo ultrapassar 
90mg ou 10 tubetes. 
(D)  6,6 mg/kg, não devendo ultrapassar 
400mg ou 11 tubetes anestésicos. 
(E)  7,0mg/Kg em adultos, não excedendo 
500mg ou 13 tubetes anestésicos. 
 
24) Na técnica radiográfica da bissetriz, a 
técnica do Z pode ser usada como referência 
para: 
 
(A)  a determinação da angulação vertical da 
cabeça do paciente. 
(B)  a determinação da posição do filme intra 
oral. 
(C)  a determinação da angulação vertical do 
cabeçote do aparelho de raios X odontológico. 
(D)  a determinação da angulação horizontal 
da cabeça do paciente. 
(E)  a determinação da angulação horizontal 
do cabeçote do aparelho de raios X 
odontológico. 
 
25) Assinale a alternativa que apresenta o 
nome da substância presente nas resinas 
para que não ocorra uma polimerização 
prematura: 
 
(A)  Diquetona. 
(B)  Cânforoquinona. 
(C)  Bis-Gma. 
(D)  Hidroquinona. 
(E)  Dimetacrilato. 
 
26) Assinale a alternativa que não está 
correta com relação ao cimento ionômero de 
vidro: 
 
(A)  Os vidros dos cimentos de ionômero de 
vidro contêm três principais componentes: sílica 
(SiO2) e alumina (Al2O3) misturadas a um 
fundente de fluoreto de cálcio. 
(B)  O ácido poliacrílico é considerado um 
importante endurecedor, e controla o pH durante 
o processo de presa, que por sua vez controla o 
grau de dissolução do vidro. 
(C)  O processo de presa desses cimentos 
envolve três estágios que se sobrepõem: 
Dissolução, Geleificação e Endurecimento 
continuado. 
(D)  Os cimentos de ionômero de vidro são 
amplamente utilizados em aplicações nas quais 
estarão sujeitos à abrasão mecânica, como, por 
exemplo, às cerdas da escova de dente. Sua 
resistência à abrasão é pobre, o que limita sua 
aplicação a regiões de baixo estresse e 

certamente limita seu uso como restaurações 
definitivas em dentes posteriores. 
(E)  A contaminação por umidade poderá 
enfraquecer o material e pode chegar a causar 
trincas no mesmo. Por isso é essencial que a 
contaminação por umidade a desidratação da 
restauração sejam prevenidas, pelo menos 
durante os períodos iniciais da presa, quando o 
material está no máximo grau de 
vulnerabilidade. 
 
27) Todas as alternativas abaixo apresentam 
corretas propriedades do MTA, exceto: 
 
(A)  elevada alcalinidade. 
(B)  capacidade de induzir a formação de 
hidroxiapatita. 
(C)  biocompatibilidade. 
(D)  antibacteriano. 
(E)  hidrofóbico. 
 
28) Assinale a alternativa incorreta com 
relação ao uso do Flúor na odontologia: 
 
(A)  Todos os meios de utilização de fluoreto 
objetivam aumentar a concentração do íon na 
cavidade bucal. 
(B)  Dentre todos os meios de utilização de 
fluoreto, o dentifrício fluoretado é o mais 
racional, pois associa a desorganização do 
biofilme dental, cujo acúmulo é necessário para 
o desenvolvimento de cárie, à exposição da 
cavidade bucal ao fluoreto. 
(C)  Somente altas doses de F- absorvido 
pelo organismo e circulando pelo sangue terá 
potencial de manifestar algum efeito colateral. 
Porém, seu efeito pode ser acumulativo. 
(D)  Há uma relação linear entre o grau 
fluorose observado e a dose de exposição a 
fluoreto pela água (mg F/kg/dia), sugerindo que 
sempre haverá algum grau de fluorose quando 
da exposição a fluoreto. 
(E)  Quem esteve com o processo de cárie 
sob controle na presença de fluoreto, ficará 
sujeito a cárie na sua ausência. Como o 
importante é a manutenção de fluoreto na 
cavidade bucal, uma vez que o uso de fluoreto 
seja interrompido, seu efeito anticárie também 
será. 
 
29) Assinale a alternativa incorreta com 
relação a cárie dental: 
 
(A)  O biofilme dental é o fator biológico 
indispensável para a formação da lesão de 
cárie. Entretanto, embora a presença de biofilme 
seja considerada um fator causal necessário 
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para o desenvolvimento da lesão de cárie, ela 
não é um fator causal suficiente para que esse 
tipo de lesão ocorra. 
(B)  A atividade metabólica das bactérias do 
biofilme decorrente da disponibilidade de 
nutrientes causa constante flutuação do pH, e, 
como consequência, a superfície dentária 
coberta por biofilme vai experimentar perda 
mineral e ganho mineral.  
(C)  A cárie dentária é uma doença 
multifatorial na qual várias características 
genéticas, ambientais e comportamentais 
interagem.  
(D)  O controle da cárie dentária, assim como 
o da maioria das doenças crônicas como 
câncer, doenças cardiovasculares e diabetes, 
deve incluir estratégias múltiplas direcionadas 
aos determinantes no nível do indivíduo, da 
família e da população.  
(E)  As lesões de cárie só ocorrem em áreas 
nas quais o biofilme encontra-se estagnado, 
tendo como localização preferencial a margem 
gengival, as superfícies proximais no ponto de 
contato e o sistema de fóssulas e fissuras das 
superfícies oclusais.  
 
30) Assinale a alternativa correta com 
relação à técnica de Clark: 
 
(A)  Utilizada para localizar dentes 
supranumerários ou corpos estranhos no 
sentido vestíbulo-palatino, na maxila. 
(B)  Utilizada para observar a relação da 
lesão coronária com a câmara pulpar. 
(C)  Utilizada para se obter o estudo 
anatômico entre as dentições decídua e 
permanente e a cronologia de erupção. 
(D)  Utilizada para a detecção de alterações 
pulpares, mineralizações, nódulos pulpares, 
reabsorções e forma da câmara e canais 
radiculares. 
(E)  Utilizada para localizar dentes inclusos 
ou corpos estranhos na mandíbula através do 
cruzamento radiográfico de uma incidência 
periapical e outra oclusal. 
 
31) Assinale a alternativa incorreta com 
relação aos Centros de Especialidades 
Odontológicas: 
 
(A)  Os centros são uma das frentes de 
atuação do Brasil Sorridente. O tratamento 
oferecido nos Centros de Especialidades 
Odontológicas é uma continuidade do trabalho 
realizado pela rede de atenção básica e no caso 
dos municípios que estão na Estratégia Saúde 
da Família, pelas equipes de saúde bucal.  

(B)  Cada Centro de Especialidade 
Odontológica credenciado recebe recursos do 
Ministério da Saúde. A implantação de Centros 
de especialidades funciona por meio de parceria 
entre estados, municípios e o governo federal, 
isto é o Ministério da Saúde faz o repasse de 
uma parte dos recursos e Estados e municípios 
contribuem com outra parcela. 
(C)  Os profissionais dos centros 
especializados são responsáveis pelo primeiro 
atendimento ao paciente e pelo 
encaminhamento a hospitais ou clínicas 
credenciadas apenas casos mais complexos.  
(D)  O CEO deve realizar uma produção 
mínima mensal em cada especialidade, definida 
na Portaria 1.464/GM, de 24 de junho de 2011. 
A transferência de recursos referentes aos 
incentivos mensais dos Centros de 
Especialidades Odontológicas - CEO poderá ser 
suspensa, de maneira integral, quando a 
produção mínima mensal, em qualquer das 
especialidades, não for atingida por dois meses 
consecutivos ou três meses alternados no 
período de um ano, e será mantida até a 
regularização da produção mínima mensal.  
(E)  Os Centros de especialidades 
Odontológicas estão preparados para oferecer à 
população, no mínimo, os seguintes serviços:  
diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e 
detecção do câncer de boca, periodontia 
especializada, cirurgia oral menor dos tecidos 
moles e duros, endodontia e atendimento a 
portadores de necessidades especiais. 
 
32) Com relação às contra indicações do 
Ibuprofeno, assinale a alternativa incorreta: 
 
(A)  não deve ser usado em pacientes com 
dores associadas a problemas reumáticos. 
(B)  deve ser evitado em pacientes com colite 
ulcerativa ativa. 
(C)  deve ser evitado em pacientes com 
doença de Crohn. 
(D)  deve ser evitado em pessoas com 
história de hemorragia ou perfuração 
gastrintestinal. 
(E)  não deve ser usado em pacientes com 
história de alergias à Aspirina. 
 
33) Assinale a alternativa que apresenta o 
nome do agente químico mais eficaz, quando 
comparado a outros agentes químicos, para 
a desinfecção de superfícies de um 
consultório odontológico: 
 
(A)  IODOPOVIDINE EM SPRAY. 
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(B)  CLORETO DE BENZALCÔNIO – 
SPRAY. 
(C)  ÁCIDO PERACÉTICO. 
(D)  CLORETO DE BENZALACÔNICO – 
SPRAY. 
(E)  ÁLCOOL GEL 70. 
 
34) Todas as alternativas abaixo apresentam 
característica Morfológicas da Dentadura 
Decídua, exceto: 
 
(A)  Implantação vertical dos dentes decíduos 
nos processos alveolares. 
(B)  Sobremordida de 0 a 3 mm (normal). 
(C)  Ausência de curvas compensatórias 
(Curva de Spee e Wilson).  
(D)  Arcos semicirculares. 
(E)  Sobressaliência de 3 a 6 mm. 
 
35) Assinale a alternativa incorreta com 
relação a gengivite: 
 
(A)  A severidade do sangramento e a 
facilidade com que ele é provocado dependem 
da intensidade da inflamação. 
(B)  A mudança na coloração é um 
importante sinal clínico de doença gengival. 
(C)  A severidade da retração gengival é 
determinada pela posição real da gengiva (nível 
de aderência epitelial sobre o dente), e não pela 
posição aparente (nível da crista da margem 
gengival). 
(D)  As inflamações crônicas e agudas 
produzem mudanças na consistência resiliente 
firme e normal da gengiva. 
(E)  As primeiras manifestações de 
inflamação gengival são alterações vasculares 
em resposta à placa bacteriana. Clinicamente, 
esta resposta inicial já é bem evidente e 
característica. 
 
36) Assinale a alternativa que apresenta o 
nome do tipo de incisão indicada para 
pacientes que possuem prótese fixa e é 
destinada a áreas apicais e maiores, não 
restritas a um dente apenas: 
 
(A)  Newmann. 
(B)  Partch. 
(C)  Envelope. 
(D)  Wassmund. 
(E)  Newmann modificada. 
 
37) Para estabilizar um dente após a lesão 
traumática, uma contensão pode ser 
necessária. A contensão flexível auxilia no 
processo de cicatrização periodontal. 

Todas as alternativas abaixo apresentam 
características de uma contensão ideal, 
exceto:  
 
(A)  Facilidade de fabricação na cavidade 
bucal sem trauma adicional. 
(B)  Passividade, a menos que forças 
ortodônticas sejam desejadas. 
(C)  Permita mobilidade fisiológica, 
principalmente em casos de fraturas radiculares. 
(D)  Não cause irritação aos tecidos moles. 
(E)  Não interfira com a oclusão. 
 
38) As bolsas periodontais contêm resíduos 
que são principalmente, exceto: 
 
(A)  microorganismos e seus produtos. 
(B)  odontoblastos. 
(C)  fluido gengival. 
(D)  leucócitos. 
(E)  células epiteliais descamadas. 
 
39) Assinale a alternativa incorreta com 
relação ao tratamento restaurador 
atraumático: 
 
(A)  Esta técnica deve ser empregada em 
pacientes que apresentam dentes decíduos e 
permanentes com lesões cariosas de dentina, 
sem alteração pulpar irreversível.  
(B)  Não é só com as crianças que o ART 
mostra-se como uma boa alternativa para 
diminuição da ansiedade, pacientes com 
necessidades especiais também são grandes 
beneficiários da técnica atraumática, pois a não 
utilização de instrumentos rotatórios bem como 
a ausência de dor, facilita a adaptação desse 
paciente, que muitas vezes necessita de um 
atendimento diferenciado.  
(C)  Tanto o ART como a adequação do meio 
bucal são procedimentos definitivos. São 
medidas de saúde pública de caráter 
permanente, que tem como objetivo conter os 
avanços da doença cárie. 
(D)  Tem como princípio a mínima 
intervenção e máxima preservação, 
possibilitando a redução e evolução da doença 
cárie e restaurando assim, a condição de saúde 
bucal do indivíduo. A Odontologia moderna visa 
criar um ambiente favorável para a paralisação 
do processo carioso, com a mínima intervenção 
operatória. 
(E)  Os cimentos de ionômeros de vidro de 
alta viscosidade e os modificados por resina têm 
mostrado maiores índices de sucesso do que os 
cimentos de ionômero de vidro de baixa 
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viscosidade, devido ao aumento da dureza e 
maior resistência a perda. 
 
40) Assinale a alternativa que não apresenta 
uma correta indicação para os términos 
cervicais intra-sulculares:  
 
(A)  por estética. 
(B)  para substituir ou recobrir extensão intra 
sulcular de restauração preexistente. 
(C)  na presença de lesões de cárie, 
abrasões ou erosões que degradem o terço 
médio da coroa clínica. 
(D)  na ocorrência de fraturas ou perfurações 
no sulco gengival. 
(E)  para ganhar retenção. 
 
 
 


