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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

Robinson Crusoé 
 
       Meu nome é Robinson Crusoé. Nasci na velha cidade de Iorque, onde há um rio muito largo cheio de navios que 
entram e saem. 
       Quando criança, passava a maior parte do meu tempo a olhar aquele rio de águas tão quietas, caminhando sem 
pressa para o mar lá longe. Como gostava de ver os navios em movimento, com velas branquinhas enfunadas pelas 
brisas! Isso me fazia sonhar as terras estranhas donde eles vinham e as maravilhosas aventuras acontecidas em mar alto. 
       Eu queria ser marinheiro. Nenhuma vida me parecia melhor que a vida do marinheiro, sempre navegando, sempre 
vendo terras novas, sempre lidando com tempestades e monstros marinhos. 
       Meu pai não concordava com isso. Queria que eu tivesse um ofício qualquer, na cidade, ideia que eu não podia 
suportar. Trabalhar o dia inteiro em oficinas cheias de pó era coisa que não ia comigo. 
       Também não suportava a ideia de viver toda a vida naquela cidade de Iorque. O mundo me chamava. Eu queria ver 
o mundo. 
       Minha mãe ficou muito triste quando declarei que ou seria marinheiro ou não seria nada. 
       - A vida do marinheiro – disse ela – é uma vida bem dura. Há tantos perigos no mar, tanta tempestade que grande 
número de navios acabam naufragando. 
       Disse também que havia no mar terríveis peixes de dentes de serra, que me comeriam vivo se eu caísse n’água. 
Depois me deu um bolo e me beijou: “É muito mais feliz quem fica na sua casa.” 
       Mas não ouvi os seus conselhos. Estava resolvido a ser marinheiro e havia de ser. 
       - Já fiz dezoito anos – disse um dia a mim mesmo – é tempo de começar – e, fugindo de casa, engajei-me num 
navio. 
 

(Robinson Crusoé. Trad. e adap. de Monteiro Lobato. São Paulo, Brasiliense, 1988. p. 5-6)  

 
01 - A visão dos navios provocava um sonho no menino. Todas as alternativas abaixo revelam esse sonho, exceto: 
a) Conhecer terras estranhas. 
b) Viver aventuras em alto-mar. 
c) Fugir das tempestades e monstros marinhos. 
d) Ver o mundo. 
 
02 - Assinale o trecho que demonstra a grande inquietação e o inconformismo de Robinson Crusoé: 
a) “Isso me fazia sonhar as terras estranhas donde eles vinham e as maravilhosas aventuras acontecidas em alto mar.” 
b) “Também não suportava a ideia de viver toda a vida naquela cidade de Iorque.” 
c) “Minha mãe ficou muito triste quando declarei que ou seria marinheiro ou não seria nada.” 
d) “Estava resolvido a ser marinheiro e havia de ser.” 
 
03 - No trecho “Como gostava de ver os navios em movimento, com velas branquinhas enfunadas pelas brisas!”, 
a palavra destacada tem o sentido de: 
a) Quietas. 
b) Revestidas. 
c) Cheias. 
d) Esticadas. 
 
04 - Assinale a palavra que se acentua pelo mesmo motivo de OFÍCIO: 
a) Xará. 
b) Cerimônia. 
c) Juízo. 
d) Nó. 
 
05 - O plural correto dos termos sublinhados em “O capitão-mor estava junto ao navio-escola.” é: 
a) capitão-mores /// navios- escolas. 
b) capitães- mor /// navio- escolas. 
c) capitão- mors /// navios-escola. 
d) capitães-mores /// navios-escola. 
 
06 - A emancipação política definitiva e a instalação do Município de Jataizinho se deram: 
a) Com o intervalo aproximado de 1 ano. 
b) Com o intervalo aproximado de 2 anos. 
c) Com o intervalo aproximado de 3 anos. 
d) No mesmo ano. 
 
07 - De acordo com os dados do Censo 2.010 do IBGE, qual é a população do Município de Jataizinho? 
a) 11.875 habitantes.   c) 11.785 habitantes. 
b) 11.857 habitantes.   d) 11.578 habitantes. 
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08 - Em que ano o povoado que atualmente é o Município de Jataizinho foi elevado a condição de Freguesia? 
a) 1.850. 
b) 1.851. 
c) 1.855. 
d) 1.872. 
 
09 - Nos tempos em que não possuía autonomia administrativa, nosso município pertenceu aos seguintes 
municípios abaixo, EXCETO: 
a) Assauí. 
b) Londrina. 
c) São Jerônimo. 
d) Tomazina. 
 
10 - O que aconteceu com o Município de Jataizinho em 20/10/1.938? 
a) O município foi extinto. 
b) O município foi recriado. 
c) O município passou a Sede da Comarca.  
d) O município sofreu uma inundação sendo totalmente arrasado. 
 
11 - Sobre os equipamentos de proteção individual que devem ser usados no dia a dia da clínica odontológica, é 
correto afirmar: 
a) O uso de luvas substitui a lavagem das mãos, não sendo necessário lavar as mãos antes e nem depois do uso das 
mesmas. 
b) O óculos protetor só deve ser usado pelo cirurgião-dentista. 
c) O gorro deve ser utilizado sempre, pois impede a contaminação dos cabelos pelos aerossóis produzidos pelas canetas 
de alta e baixa rotação. 
d) As luvas comuns de procedimentos devem ser esterilizadas após cada atendimento, para o uso no dia seguinte. 
 
12 - Sobre a desinfecção de instrumentais utilizados na clínica odontológica é correto afirmar: 
a) Os instrumentais devem ser deixados em álcool 70 por 24 horas antes de serem lavados. 
b) Os instrumentais devem ser deixados em álcool 92 por 24 minutos antes de serem lavados. 
c) Os instrumentais devem ficar imersos em solução de aquosa de hipoclorito de sódio por 30 minutos. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
13 - Paciente chega à clínica odontológica com dor no primeiro molar superior direito. Após exame clínico o 
cirurgião decide fazer uma abertura coronária para tratamento endodôntico. São instrumentais utilizados num 
tratamento endodôntico, EXCETO:  
a) Fórceps. 
b) Lima tipo Kerr. 
c) Broca Gates-Glidden. 
d) Seringa de irrigação. 
 
14 - Como deve ser orientado para o paciente a higienização das regiões interproximais de seus dentes? 
a) Utilização de escova dental com cerdas macias. 
b) Utilização de fio dental. 
c) Bochechos com flúor. 
d) Escovar os dentes com bicarbonato de sódio. 
 
15 - São características do cimento de ionômero de vidro, EXCETO: 
a) Apresenta-se na forma de pó e liquido. 
b) Apresenta liberação de flúor. 
c) Pode ser usado como base de restaurações. 
d) Apresenta mercúrio em sua composição. 
 
16 - Sobre as fichas clínicas do consultório odontológico é correto afirmar: 
a) Não há a necessidade de utilização de fichas clínicas em saúde pública. 
b) Quem deve separar as fichas dos pacientes a serem atendidos é a ASB. 
c) Só há necessidade de preenchimento de fichas quando a demanda de pacientes for livre. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
17 - São materiais restauradores dentais, EXCETO: 
a) Clorexidina. 
b) Resina composta. 
c) Amálgama dental. 
d) Cimento de ionômero de vidro. 
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18 - São instrumentais encontrados numa bandeja para a realização de uma exodontia, EXCETO: 
a) Carpule.    c) Taça de borracha. 
b) Descolador.    d) Alavanca reta. 
 
19 - São instrumentais utilizados para uma raspagem periodontal, EXCETO: 
a) Foice.     c) Cureta McCal. 
b) Cureta Gracey.   d) Cureta de dentina. 
 
20 - Como é o nome do aparelho utilizado para “endurecer” a resina composta? 
a) Compressor.    c) Fotopolimerizador. 
b) Amalgamador.    d) Bomba a vácuo. 
 
21 - Com que material o gesso deve ser misturado para confeccionar os modelos de gesso? 
a) Água.     c) Hipoclorito de sódio. 
b) Álcool.    d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
22 - Sabendo que a radiografia é um excelente auxiliar no diagnóstico odontológico, e que é um procedimento 
realizado rotineiramente no consultório, é importante que a ASB conheça os procedimentos de revelação 
radiográficas. Qual deve ser o segundo passo a ser feito na revelação das mesmas? 
a) Colocar o filme no revelador.   c) Secar o filme radiográfico com jatos de ar. 
b) Colocar o filme no fixador.   d) Lavar o filme radiográfico. 
 
23 - Sobre a manipulação do cimento de ionômero de vidro é correto afirmar: 
a) A placa de vidro deve estar resfriada. 
b) Deve-se aglutinar lentamente o pó no líquido, evitando movimentos fortes com a espátula. 
c) Recomenda-se usar espátula de ágata para a manipulação desse cimento. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
24 - O que deve ser usado numa profilaxia prévia à aplicação de selantes? 
a) Escova Robinson, pedra pomes e baixa rotação. 
b) Escova Robinson, pedra pomes e alta rotação. 
c) Escova Robinson, pasta profilática com óleo de flúor e baixa rotação. 
d) Escova Robinson, pasta profilática com óleo de flúor e alta rotação. 
 
25 - A utilização de anestésicos locais é comum na rotina odontológica, e a ASB deve conhecer as substâncias 
utilizadas como anestésicos. São substâncias anestésicas, exceto: 
a) Benzocaina.    c) Penicilina. 
b) Lidocaina.    d) Mepivacaína. 
 
26 - Para prevenção da cárie dental é necessário, EXCETO: 
a) Usar dentifrício fluoretado. 
b) Evitar escovar os dentes entre as refeições. 
c) Controlar o consumo de açúcar. 
d) Todas estão corretas. 
 
27 - Com relação ao armazenamento dos materiais esterilizados, é incorreto afirmar: 
a) Os materiais devem ser armazenados em local úmido. 
b) Os materiais devem ser armazenados com a embalagem totalmente selada. 
c) Os materiais devem ser armazenados em local seco. 
d) Todas estão corretas. 
 
28 - São instrumentais utilizados para a realização de um isolamento absoluto, EXCETO: 
a) Arco de Otsby.   c) Lençol de borracha. 
b) Grampo.    d) Cureta. 
 
29 - Para a realização de tomadas radiográficas, são necessários algumas medidas de segurança. Assinale dentre 
as alternativas abaixo, a medida de segurança mais importante durante a utilização de raio X: 
a) Luvas estéreis.    c) Máscara. 
b) Avental plumbífero.   d) Gorro. 
 
30 - São instrumentais utilizados para a realização de uma restauração de amálgama, EXCETO: 
a) Calcador. 
b) Brunidor. 
c) Espátula de titânio. 
d) Hollemback. 







