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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 - Deve ser tomado um cuidado especial na indicação do cimento ionômero de vidro para pacientes: 
a) Infantis. 
b) Xerostômicos. 
c) Com lesões cariosas profundas. 
d) Com lesões cariosas classe V. 
 
12 - As resinas de macropartículas têm qual porcentagem de carga? 
a) 30-45% vol. 
b) 15-25% vol.  
c) 50-75% vol. 
d) 80-90% vol. 
 
13 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação à adesão aos tecidos dentários, exceto: 
a) Os valores da contração de polimerização sofrida pelas resinas compostas variam de acordo com a configuração da 
cavidade. 
b) Uma indicação da técnica adesiva é a cimentação de pinos intra-radiculares. 
c) Os valores de adesão das resinas compostas ao esmalte condicionado por ácido garantem retenção adequada para 
uma grande variedade de procedimentos clínicos. 
d) Restaurações adesivas de resina composta não são capazes de reforçar substancialmente a estrutura dentária. 
 
14 - Com relação à toxicidade do flúor, não está correto afirmar: 
a) Em nenhum procedimento odontológico uma pessoa pode estar sujeita a uma dose igual ou superior a 5,0mg F/Kg de 
peso corpóreo –esta dose tem sido chamada de dose provavelmente tóxica (DPT). 
b) Tanto a água fluoretada quanto os suplementos de flúor são totalmente seguros quanto à toxicidade aguda. 
c) A toxicidade crônica devido ao flúor envolve a ingestão de pequenas quantidades diárias de flúor. 
d) Na fluorose, as opacidades são simétricas, difusas e transversais. 
 
15 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas indicações para biópsias, exceto: 
a) Qualquer lesão que persista por mais de duas semanas sem nenhuma base etiológica. 
b) Qualquer lesão que apresente ou não características de malignidade. 
c) Qualquer lesão inflamatória que não responde ao tratamento local depois de 10 a 14 dias. 
d) Lesões que interferem com a função do local. 
 
16 - A alavanca reta pequena número 301, é frequentemente usada para: 
a) Deslocar raízes do alvéolo. 
b) Remover raízes fraturadas em um alvéolo estando o alvéolo adjacente vazio. 
c) Iniciar a luxação de um dente erupcionado antes da aplicação do fórceps. 
d) Remover dentes inclusos. 
 
17 - O vasoconstritor que pode causar um efeito hiperglicemiante no paciente é: 
a) Epinefrina. 
b) Fenilefrina. 
c) Norepinefrina. 
d) Felipressina. 
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18 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação ao manejo dos pacientes com problemas 
cardiovasculares, exceto: 
a) Pacientes que sofreram infarto do miocárdio e requerem cirurgia oral eletiva, esta deve ser adiada por seis meses após 
o infarto. 
b) Pacientes que tiveram acidente vascular cerebral estão sempre susceptíveis de apresentar problemas neurovasculares. 
c) Pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, mesmo que bem controlados, não podem ser submetidos a 
procedimentos ambulatoriais mais invasivos. Caso necessários, eles devem ser realizados à nível hospitalar.  
d) Pacientes portadores de anormalidades cardíacas que predispõem à endocardite infecciosa devem fazer uso de 
profilaxia antibiótica. 
 
19 - Assinale a alternativa incorreta com relação às Hepatites: 
a) Todos os membros da equipe odontológica devem receber as vacinas para hepatite B, as quais reduzem efetivamente 
a suscetibilidade individual à infecção pela hepatite B. 
b) Desinfetantes químicos contendo halogênios e compostos alcoólicos, fenólicos, formaldeído, gás óxido de etileno, 
todas as formas de esterilização pelo calor e irradiação são capazes de inativar o vírus da hepatite.  
c) O vírus da hepatite B representa um sério risco de transmissão para o dentista, pois essa doença pode disseminar-se 
pelo contato com qualquer secreção humana. 
d) As hepatites dos tipos A e C são disseminadas primariamente pelo contato com fezes de indivíduos contaminados. 
 
20 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas evidências da perfeita adaptação dos estreptococos grupo 
mutans (EGM) ao hospedeiro humano, o que lhe garante uma “boa vida” nesse reservatório, exceto: 
a) A doença cárie não mata o hospedeiro, pois produz um quadro crônico, insidioso e muitas vezes apenas subclínico. 
b) A transmissão horizontal assegura a perpetuação da espécie, subsequentemente, nos novos hospedeiros.  
c) Os EGM infectam quase todos os homens, mas nem todos apresentam lesões cariosas, o que confirma que infecção 
não é igual doença infecciosa. 
d) Esse grupo microbiano apresenta especificidade para a espécie humana. 
 
21 - O método radiográfico Le Master nos permite: 
a) Obter em uma só imagem uma cobertura anatômica muito ampla. 
b) Dissociar imagens de raízes e canais. 
c) Localizar dentes inclusos, corpos estranhos ou raízes residuais. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
22 - Com relação à placa bacteriana, não está incorreto afirmar: 
a) A placa bacteriana é tipicamente observada no terço gengival da superfície dentária, onde se acumula sem dissolução 
causada por movimento do alimento ou tecidos.  
b) Na ausência de medidas de higiene bucal, a placa continua acumulando até que seja alcançado um equilíbrio entre as 
forças de remoção de placa e as forças de formação. 
c) A formação da placa dental, ao nível da microscopia, representa uma sucessão ecológica desordenada e imprevisível. 
d) O processo de formação da placa pode ser dividido em três fases: formação da película que cobre a superfície do 
dente, a colonização inicial por bactérias e a colonização secundária e maturação da placa.  
 
23 - Com relação ao tratamento endodôntico em odontopediatria, está incorreto afirmar: 
a) Não existem instrumentos confiáveis para se avaliar exatamente o estado da polpa inflamada. Precisar a extensão da 
inflamação da polpa só pode ser feito pelo exame histológico. 
b) As alterações patológicas dos tecidos perirradiculares associadas aos molares decíduos se manifestam com 
frequência nas áreas periapicais.   
c) Uma história de dor espontânea usualmente está associada a alterações degenerativas da polpa de um dente decíduo. 
d) A exposição minúscula por cárie pode acarretar uma inflamação pulpar que varia de mínima à extensa, ou necrose 
completa. 
 
24 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretos efeitos do tratamento endodôntico sobre o dente, exceto: 
a) Perda de estrutura dentária. 
b) Alterações das características físicas e químicas do dente. 
c) Alterações das características estéticas. 
d) Estrutura dentária debilitada e enfraquecida. 
 
25 - “As fraturas _____________________ são, na maioria das vezes, causadas pelo trauma direto que resulta em 
uma fratura em bisel com um único ou múltiplos fragmentos abaixo da gengiva lingual. A dor à pressão ou 
mastigação é evidente devido à lesão periodontal, assim como é a dor em resposta ao ar ou líquidos quentes ou 
frios devido à exposição dentinária”. 
A melhor palavra que completa o texto acima é:  
a) Coronárias. 
b) Radiculares. 
c) Corono-radiculares. 
d) Apicais. 
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26 - Com relação às calcificações pulpares, está incorreto afirmar: 
a) A calcificação difusa é mais rara nos canais radiculares e assemelha-se às calcificações em outros tecidos do corpo. 
b) As calcificações pulpares são alterações regressivas observadas na polpa dental. 
c) As calcificações pulpares são geralmente assintomáticas e, a não ser as de grande volume, não são identificadas nas 
radiografias. 
d) As calcificações pulpares podem ser encontradas em dentes inclusos ou eruídos. 
 
27 - Com relação às restaurações adesivas diretas em dentes anteriores, não está correto afirmar:  
a) O fato de um dente anterior fraturado já estar tratado endodonticamente não significa que ele irá precisar de 
restauração indireta com pino de reforço. 
b) Essas restaurações são importantíssimas nas sessões de emergência, pois restabelece o fator psicológico e estético do 
paciente.  
c) Dispor do fragmento dentário não significa, necessariamente, que seja sempre vantajoso o seu aproveitamento. 
d) O tipo de fratura e, em especial, o seu grau de extensão no sentido apical são os fatores isolados que mais influem no 
plano e no prognóstico do dente fraturado.  
 
28 - Assinale a alternativa incorreta com relação às facetas diretas com resinas compostas: 
a) São passíveis de serem reparadas, sendo o reparo rápido, seguro e eficaz.  
b) Dispensam etapas laboratoriais. 
c) Os compósitos de micropartículas resistem bem ao lascamento, em especial quando em áreas de estresse. 
d) O preparo é, geralmente, mais conservador que aquele necessário para facetas indiretas.   
 
29 - Com relação à anestesia do nervo mental, lingual, maxilar e bucal, está incorreto afirmar: 
a) As áreas de pré-molar, caninos e incisivos da mandíbula podem ser completamente anestesiadas somente se a solução 
anestésica for injetada no canal mental. 
b) A anestesia do nervo bucal pode ser obtida pela infiltração local da mucosa bucal próxima ao fórnice do vestíbulo. 
c) Ramos do nervo lingual suprem a gengiva lingual e a mucosa adjacente da mandíbula. Anestesia do nervo lingual é 
necessária para qualquer procedimento na mandíbula, mesmo que restrito aos próprios dentes. 
d) Para a maioria das operações na maxila, o bloqueio no nervo maxilar (segunda divisão do trigêmio) é desejável. 
 
30 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às vantagens da separação dental imediata para que 
seja possível a restauração de lesões cariosas proximais, exceto: 
a) É menos traumática ao periodonto e fornece um resultado inequívoco. 
b) O método é geralmente bem tolerável, rápido, eficaz e barato. 
c) O método é versátil, podendo ser empregado em dentes anteriores ou posteriores, em adultos ou crianças. 
d) Possibilita a diferenciação entre as lesões cavitadas e não cavitadas.  
 
 
 

  
 







