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AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

 

1. Aponte a alternativa em que todas as palavras estão 

escritas de acordo com a norma culta da língua: 
a) Egrégio – manjerona – genipapo – agiota.  
b) Esfinge – sarjeta – ogiva – aspergir. 
c) Lojista – lage – jiló – gesto. 
d) Algema – falange – lisongear – pajem. 

 

2. Dentre as obras abaixo, assinale a pertencente ao estilo 

literário Modernismo: 
a) Lira dos Vinte Anos, de Álvares de Azevedo. 
b) Ubirajara, de José de Alencar. 
c) Fogo Morto, de José Lins do Rego. 
d) Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de 

Magalhães. 
 

3. Assinale a alternativa em que ambos os plurais estão 
escritos corretamente: 
a) Chãos – vulcães. 
b) Guardiões – vilãos. 
c) Pagões – alemães. 

d) Capitãos – cristões. 
 

4. Qual das orações abaixo possui o vício de linguagem 
Barbarismo? 
a) A gente vamos ao baile. 
b) A brusinha está manchada. 
c) Deixei Rosinha no ballet. 
d) Nenhuma das anteriores. 

 

5. Os superlativos absolutos de pessoal e fiel são, 

respectivamente:  
a) Pessoalíssimo – fielíssimo. 
b) Personalíssimo – fidelíssimo. 
c) Pessoalíssissimo – fidelíssimo. 
d) Personalíssimo – fielíssimo. 

 

6. Aponte a alternativa em que há ao menos uma palavra 
acentuada incorretamente: 
a) Cafeína. 
b) Colocássemos. 
c) Fáceis. 
d) Imágens. 

 

7. A classificação do termo sublinhado na oração abaixo é: 
A vitória deixou-me forte. 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Predicativo do sujeito. 
d) Predicativo do objeto. 

 

8. Aponte a oração cuja concordância não está de acordo com 

a norma culta da língua: 
a) Se não nos virmos mais, tenha uma boa viagem. 
b) Ele emagrecia a olhos vistos. 
c) Ela modificou a sala e os quartos. 
d) Os recibos anexo deverão ser guardados nas pastas. 

 

9. O coletivo de alhos é: 
a) Penca. 
b) Réstia. 
c) Cacho. 
d) Cáfila. 

 

10. Qual dos substantivos abaixo é feminino? 

a) Dó. 
b) Formicida. 
c) Aguardente. 
d) Pólen. 

 
 
 
 
 
 

11. Um grupo de trabalhadores foi contratado para fazer a 

limpeza de um terreno: 
I. Em 4 horas de trabalho, 12 membros do grupo 

limparam 60% do terreno. Em 3 horas, 10 membros 
desse grupo, conseguirão limpar 37,5% do terreno. 

II. Para concluir a limpeza do terreno em mais 3 horas de 
trabalho serão necessários mais 3 membros do grupo.  

Assinale C para a resposta correta e E para errada, e dê a 
alternativa correta: 
a) C, C. 
b) C, E. 
c) E, C. 
d) E, E. 

 

12. As raízes da equação 𝒙𝟐 −  𝟒𝟐𝒙 + 𝟒𝟑𝟐 = 𝟎 expressam em 

centímetros, as medidas dos catetos de um triângulo 
retângulo. Determine o perímetro desse triângulo: 
a) 48 cm. 
b) 64 cm. 
c) 30 cm. 
d) 72 cm. 

 

13. Dividiu-se um terreno de 2.592 m² em três lotes. A área do 

primeiro lote corresponde a 4
5  da área do segundo lote, e 

a área do terceiro lote é igual a soma da outras duas áreas. 
O maior lote tem, em m², área igual a: 
a) 1.296 m². 
b) 1.015 m². 
c) 898 m². 
d) 769 m². 

 

14. Um depósito com 400 cm de comprimento, 0,5 dam de 

largura e 60 dm de altura, contém óleo até os seu 2
3 . 

Tirando-se 4 m³ de óleo do seu conteúdo, calcule quantos 
hectolitros de óleo serão necessários para enchê-los. 
a) 8.200. 
b) 76. 
c) 820. 
d) 440. 

 

15. Um capital de R$ 14.400,00 foi aplicado à 33% ao ano e 

rendeu R$ 660,00 de juros. Durante quanto tempo o 
dinheiro esteve empregado? 
a) 3 m e 28 d. 
b) 1 m e 12 d. 
c) 2 m e 10 d. 
d) 1 m e 20 d. 

 

16. O que aconteceu com as porcentagens de população urbana 
e rural entre 1.940 e 2.000? 
a) Houve um aumento da porcentagem de população rural 

e um aumento da porcentagem da população urbana. 
b) Houve uma diminuição da porcentagem de população 

rural e um aumento da porcentagem de população 
urbana. 

c) Houve uma diminuição da porcentagem de população 
rural e uma diminuição também da porcentagem de 
população urbana por causa da queda da taxa de 

natalidade no país. 
d) Houve um aumento da porcentagem de população rural 

e uma diminuição da porcentagem da população 
urbana. 

 

17. Em qual das alternativas aparecem termos que preenchem 
adequadamente as lacunas abaixo? 
Brasília foi construída pelos chamados  _____. Depois 
que ela ficou pronta eles foram morar nas _____. 
a) Capitães do Mato – palafitas.  
b) Curimãs – trapiches. 
c) Candangos – cidades-satélite. 
d) Fandangos – guetos. 
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18. O neoliberalismo, como doutrina, teve como principais 

líderes Ronald Reagan (EUA) e Margaret Thatcher 
(Inglaterra), a partir dos anos 80. Não é um princípio do 
neoliberalismo: 
a) A mais ampla liberdade individual. 
b) A democracia representativa com independência e 

separação entre os Três Poderes. 
c) O direito restrito à propriedade. 
d) A livre iniciativa e a concorrência como princípios 

básicos capazes de harmonizar os interesses 
individuais e coletivos, gerando o progresso social. 

 

19. Acontecimento que precipitou a Revolução de 1930: 
a) A prisão de Siqueira Campos. 
b) A deposição de Miguel Costa. 
c) A nomeação, como interventor, de Juarez Távora. 
d) O assassinato de João Pessoa. 

 

20. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa correta: 

A nadadora brasileira ________ ganhou medalha de 
bronze na maratona aquática de 5 quilômetros no 
Mundial de Esportes Aquáticos realizado na cidade de 
Roma, em julho de 2009. 
a) Poliana Okimoto. 
b) Diane dos Santos. 
c) Gabriella Silva. 
d) Daynara Paula. 

 

21. O herpes zoster é uma infecção: 

a) De origem fúngica. 
b) De origem bacteriana. 
c) De origem viral aguda. 
d) De origem viral crônica. 

 

22. São propriedades desejáveis dos materiais restauradores, 
exceto: 
a) De uma forma geral, não devem ser tóxicos, quer a 

nível local, quer a nível sistêmico. 
b) Durante seu endurecimento devem apresentar reações 

exotérmicas. 
c) Preferentemente devem ser isolantes térmicos e 

elétricos e não desenvolverem corrente galvânica. 
d) Necessitam ainda ser resistentes à abrasão, ao 

desgaste, à solubilidade, à corrosão, ou seja, a todos 
os estímulos a que estejam sujeitos na cavidade oral. 

 

23. Nos adolescentes, os dentes permanentes que apresentam 
maior incidência de cárie são os: 
a) Incisivos superiores. 
b) Molares superiores. 
c) Pré-molares inferiores. 
d) Molares inferiores. 

 

24. Os raios X têm as seguintes propriedades, exceto: 

a) Atravessam os corpos. 
b) Atacam os sais de prata, presentes no filme 

radiográfico. 
c) Excitam a fluorescência de determinadas substâncias. 
d) Não são absorvidos pelo organismo. 

 

25. Qual solução antibacteriana é empregada no controle da 
placa? 
a) Xilitol. 
b) Clorexidina a 0,12%. 
c) Solução de lugol. 
d) Glicose. 

 

26. A atuação anticariogênica do ionômero de vidro deve-se 

acima de tudo: 
a) À resistência à abrasão. 
b) À liberação de flúor. 
c) À polimerização. 
d) À biocompatibilidade. 

 
 
 
 

27. Podemos afirmar que a artéria bucal é ramo da artéria: 

a) Facial. 
b) Temporal. 
c) Labial. 
d) Maxilar. 

 

28. Considerado fator primário causador da doença periodontal: 
a) Traumatismo. 
b) Medicações. 
c) Placa bacteriana. 
d) Tratamento ortodôntico. 

 

29. O Auxiliar de Consultório Dentário é uma ocupação da área 

da saúde, cuja formação está regulamentada 
nacionalmente. O exercício desta ocupação está sob 
supervisão do: 
a) Técnico em Higiene Dental. 
b) Cirurgião Dentista. 
c) Profissional que contrata, não importando sua 

formação. 
d) Encarregado do Consultório Dental. 

 

30. Qual a função do sulfito de sódio na revelação dos filmes 

radiográficos? 
a) Controlar a duração da revelação. 
b) Precaver a oxidação do revelador. 
c) Retardar o inchaço da emulsão. 
d) Proporcionar a alcalinidade necessária ao meio. 

 

31. São aqueles capazes de inativar esporos bacterianos, assim 
como todas as outras formas microbianas. Estes 
esterilizantes químicos são exemplificados por peróxido de 
hidrogênio 9 a 25% e solução de glutaraldeído 2% utilizada 
em imersão prolongada (10h). Trata-se de: 
a) Desinfetantes de baixíssima eficácia. 
b) Desinfetantes de baixa eficácia. 
c) Desinfetantes de nível intermediário. 
d) Desinfetantes de alta eficácia. 

 

32. São as substâncias químicas responsáveis pela 

característica alcalina do revelador: 
a) Hidróxido de sódio e carbonato de potássio. 
b) Sulfito de sódio e metol. 
c) Sulfito de potássio e hidroquinona. 
d) Hidroquinona e metol. 

 

33. São artigos que tocam em membrana mucosa íntegra, não 

invadindo áreas do corpo isentas de flora microbiana 
própria (como por exemplo o sangue). Na prática 
odontológica estamos falando de que tipo de artigo? 
a) Artigos muito críticos. 
b) Artigos críticos. 
c) Artigos semi-críticos. 
d) Artigos não críticos. 

 

34. Para apurar a porcentagem de dentes cariados em relação 
aos dentes presentes, deve-se utilizar o índice de: 
a) Charters. 
b) Morelli. 
c) Fauston. 
d) Freud. 

 

35. Os minerais da saliva combinam-se com a placa na 

superfície dos dentes e solidificam formando um depósito 
irregular e desagradável chamado: 
a) Cárie. 
b) Tártaro. 
c) Placa dentária. 
d) Canal. 
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36. São pinças destinadas à exodontia propriamente dita. São 

denominados popularmente de "boticões". Possuem uma 
ponta ativa e um braço. O ângulo formado entre a ponta 
ativa e o braço indica o grupo de dentes nos quais eles 
serão utilizados: 
a) Fórceps. 
b) Alavancas. 
c) Sindesmótomo. 
d) Curetas. 

 

37. A gengivite, a periodontite e a cárie são doenças infecciosas 
causadas por: 
a) Fungos que colonizam a superfície dos dentes. 
b) Vírus que colonizam a superfície dos dentes. 
c) Bactérias que colonizam a superfície dos dentes. 
d) Protozoários que colonizam a superfície dos dentes. 

 

38. Assinale a alternativa correta. O tubo de raios X contém: 

a) Um filamento de alumínio. 
b) Um filamento de chumbo e cobre. 
c) Um filamento de cobre. 
d) Um filamento de tungstênio. 

 

39. Correspondem ao nível de atuação do Auxiliar de 

Consultório Dentário, exceto: 
a) Atuar no desenvolvimento das atividades de educação 

permanente voltadas para a equipe e trabalhadores da 
unidade de saúde. 

b) Realizar ações de apoio ao atendimento clínico em 
saúde bucal, interagindo com a equipe, usuários e seus 
familiares. 

c) Desenvolver em equipe ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários, visando a 
melhoria da qualidade de vida da população.  

d) Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua 
natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em 
saúde bucal. 

 

40. “A região onde deve ocorrer a troca de instrumental é à 
frente e ligeiramente abaixo do queixo do paciente; o 
auxiliar executa todos os movimentos de troca com a mão 
esquerda”. Existem alguns tipos de pegadas básicas para os 
instrumentos. Não é uma delas: 
a) Pegada tipo caneta. 
b) Pegada tipo caneta inversa. 
c) Pegada palmar. 

d) Pegada palmar-indicador. 
 

41. Qual a concentração recomendada de fluoreto de sódio para 
o bochecho diário com flúor? 
a) 0,05%. 
b) 0,8%. 
c) 1,8%. 
d) 2,6%. 

 

42. São alguns dos materiais restauradores dentários mais 

usados pela odontologia atualmente, exceto: 
a) Amálgama de alloy, cobre e ouro. 
b) Compósitos (resinas compostas). 
c) Resinas acrílicas. 
d) Porcelana. 

 

43. Não é uma técnica conhecida de escovação: 
a) Técnica de Fones. 
b) Técnica de Bass. 
c) Técnica de Charters. 
d) Técnica de Cress. 

 

44. Carboidratos de maior cariogenicidade: 
a) Lactose e glicose. 
b) Frutose e sacarose. 
c) Sacarose e glicose. 
d) Frutose e lactose. 

 
 
 
 

45. A pulpotomia é: 

a) A reconstrução de parte da polpa da câmara pulpar. 
b) A remoção de toda a polpa coronária, deixando-se 

polpa viva nos canais radiculares. 
c) A remoção de parte da polpa da câmara pulpar, com 

escavadores bem afiados. 
d) A reconstrução de toda a polpa coronária, deixando-se 

polpa viva nos canais radiculares 
 

46. A organização de um processo de trabalho com a 
incorporação de pessoal auxiliar implica em superar vários 
desafios presentes no dia a dia da equipe odontológica. Para 
esta superação, considera-se de fundamental importância 
que estes profissionais tenham conhecimento de alguns 
aspectos que envolvem o desenvolvimento do trabalho em 
equipe: 
I. A preparação prévia do instrumental em bandejas e de 

materiais na mesa clínica é fundamental para a 
organização do trabalho. Esta tarefa implica em 
aumento da responsabilidade do ACD. 

II. As relações pessoais entre os membros da equipe 
devem ser motivo de permanente aprimoramento e 
cooperação. 

III. O conhecimento e a simplificação de técnicas é uma 
medida que facilita o trabalho em equipe (por exemplo: 
eliminar instrumentos que não são utilizados ou 
substituí-los por outros que permitam a realização de 
mais de um procedimento). 

 
Estão corretas as afirmações: 
a) I e II apenas. 
b) I e III apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 

 

47. Instrumento cirúrgico que tem por objetivo romper as fibras 
gengivais e cristodentais (entre o dente e o alvéolo): 
a) Fórceps. 
b) Alavancas. 
c) Sindesmótomo. 
d) Curetas. 

 

48. A lacuna da frase abaixo é corretamente preenchida com: 

O ____________ proporciona a melhor blindagem 
para os raios X.  
a) Ferro. 
b) Alumínio. 
c) Cobre. 
d) Chumbo. 

 

49. São instrumentos cortantes destinados à osteotomia (osteo 

= osso e tomia = corte). Podem ser utilizados com pressão 
manual ou com o auxílio do martelo cirúrgico: 
a) Pinça-goiva. 
b) Cinzéis. 
c) Pinça dente de rato. 
d) Fórceps. 

 

50. Carboidratos de menor cariogenicidade: 
a) Lactose e glicose. 
b) Frutose e sacarose. 
c) Sacarose e glicose. 
d) Frutose e lactose. 

 




