
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
 

PORTUGUÊS 
 
Leia atentamente o texto abaixo: 
 
Serviço telefônico tira dúvidas e recebe denúncias sobre 
focos de dengue no Rio.  

Folha on-line - 29/01/2010 - 14h58  
 da Agência Brasil  

 
Já está em funcionamento o novo serviço do Telessaúde para 
dengue da Prefeitura do Rio. ___ partir desta sexta, ____ 
população já pode denunciar focos do mosquito Aedes 
aegypti, tirar dúvidas ou solicitar uma visita dos agentes de 
saúde pelo telefone 0/xx/21/3523-4025.  
 
A superintendente de vigilância em saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, Rosana Iozzi, explicou que o telessaúde 
vai possibilitar o mapeamento das regiões com mais 
solicitações, o que vai canalizar o trabalho da equipe para os 
locais com maior infestação da dengue.  
 
"Cada uma das dez áreas de planejamento da cidade tem dois 
responsáveis cadastrados que receberão online ______ 
demandas de sua região e, dentre outras ações, vão dar 
retorno ____ equipe do telessaúde, que fará o monitoramento 
da resolução dos casos."  
 
A médica informou que todos os agentes de saúde envolvidos 
no combate à dengue estão cadastrados para que a 
população possa confirmar a identidade dos profissionais no 
momento da visita domiciliar.  
 
"A população, por questão de segurança, fica muito insegura 
em receber as visitas. Agora a pessoa vai poder ligar para a 
central e confirmar o nome e o registro do vigilante."  
 
Desde dezembro, já foram feitos quatro mutirões de combate 
à dengue em mais de 56 mil imóveis, nos bairros do 
Maracanã, Penha Circular, Jacarezinho, Manguinhos e Acari, 
todos na zona norte da cidade. Foram encontrados e 
eliminados 15 mil possíveis criadouros do mosquito 
transmissor da dengue.  
 
 
01.  A alternativa que preenche corretamente as lacunas 
dos parágrafos 1 e 3 é: 
 
(A) a – a – as –à 
(B) à – a – as – à 
(C) à – a – às – a 
(D) a – a – às – a 
 
02. Assinale a alternativa correta: 
 
(A) O telessaúde vai permitir o monitoramento do mosquito 

nas áreas da cidade que não estavam sob vigilância. 
(B) O telessaúde vai possibilitar um monitoramento mais 

eficaz do mosquito na cidade. 
(C) Apenas na zona norte do Rio de Janeiro é feito o 

monitoramento da presença do mosquito. 
(D) A prefeitura do Rio de Janeiro só irá monitorar as regiões 

cuja presença do mosquito for relatada pela população. 
 
03. Na expressão “de sua região” presente no terceiro 
parágrafo, “sua” se refere à: 
 
(A) Cada uma das 10 áreas de planejamento 
(B) Cidade 
(C) Demandas. 
(D) Os responsáveis cadastrados 

 
 
 

04. Considere a expressão: 
 
 “Foram encontrados e eliminados 15 mil possíveis criadouros 
do mosquito transmissor da dengue.” 
 
A alternativa correta é: 
 
(A) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é sujeito da oração. 
(B) O sujeito da oração é indeterminado. 
(C) “encontrados e eliminados” é o objeto direto da oração. 
(D) Os “15 mil possíveis criadouros do mosquito transmissor 

da dengue” é objeto direto da oração 
 
05. Assinale alternativa indicando expressão ou termo 
que, no texto, não tem relação com as demais: 
 
(A) Agentes de saúde 
(B) Responsáveis cadastrados 
(C) Equipe 
(D) Profissionais 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
06. Recentemente, o governo brasileiro promoveu a 
Campanha de vacinação contra a gripe suína. A 
denominação mais correta para esta variedade do vírus da 
gripe é: 
 
(A) H1N1 
(B) HN1 
(C) N1H1 
(D) NH1 
 
07. Dentre as principais características desse vírus, está 
incorreto dizer que: 
 
(A) É formado por RNA de fita simples  
(B) Não pode sofrer mutação 
(C) É incapaz de atuar como RNA mensageiro 
(D) É incapaz de sintetizar DNA nas células parasitadas 
 
08. Recentemente, a construção de uma usina hidrelétrica 
foi alvo de disputa judicial entre governo, povos indígenas 
e ribeiros. O nome da usina que deverá ser construída é: 
 
(A) Monte Belo 
(B) Barro Monte 
(C) Belo Monte 
(D) Campo Belo 
 
09. A usina em questão será construída em qual rio e em 
qual estado do Brasil? 
 
(A) São Francisco - BA 
(B) Paraná – PR 
(C) Amazonas – AC 
(D) Xingu - PA 
 
10. A União Européia, junto com o FMI, estudam reunir 
recursos para ajudar, emprestando dinheiro, a um país 
que enfrenta uma das maiores crises de sua história. O 
País sobre o qual falamos é: 
 
(A) Grécia 
(B) Irlanda 
(C) Holanda 
(D) Bélgica 
 
11. Recentemente, o vulcão Eyjafjallajökull entrou em 
erupção, forçando o fechamento do espaço aéreo 
europeu. O vulcão está situado em qual país: 
 
 



(A) Irlanda 
(B) Finlândia 
(C) Islândia 
(D) Inglaterra 
 
12. O espaço aéreo precisou ser fechado porque: 
 
(A) As cinzas vulcânicas são tóxicas para os passageiros 
(B) As cinzas vulcânicas contêm vidro e pedra pulverizada 

que podem derrubar o avião 
(C) As cinzas vulcânicas contêm mármore e granito que 

podem derrubar o avião 
(D) As cinzas vulcânicas são muito quentes e podem derreter 

as turbinas do avião 
 
13. Leia o texto: 
 
“Na última quarta-feira o Copom decidiu aumentar a taxa 
básica de juros (Selic) para 9,5% ao ano. A alta de 0,75 
ponto percentual já era esperada por parte do mercado 
financeiro, mas a maioria dos economistas apostava em 
alta de 0,50 ponto percentual. É a primeira alta de juros 
desde setembro de 2008, dias antes da quebra do banco 
norte-americano Lehman Brothers, em 15 de setembro 
daquele ano, estopim da crise financeira internacional.” 
 
A sigla Copom significa: 
 
(A) Comissão de política monetária 
(B) Comissão de posição monetária 
(C) Conselho de posição monetária 
(D) Conselho de política monetária 
 
14. Para burlar a crise e favorecer o comércio, o governo 
baixou o IPI de diversos produtos, como os veículos 
automotivos. Recentemente, o governo voltou a cobrar o 
IPI por entender que o Brasil corria o risco de sofrer uma 
nova alta da inflação. A sigla IPI significa: 
 
(A) Imposto sobre produtos industrializados 
(B) Índice de preços induzido 
(C) Imposto sobre produtos induzido 
(D) Índice sobre produtos industrializados 
 
15. No mês de abril deste ano, o governo brasileiro pôs 
fim à patente de mais um medicamento e autorizou a 
fabricação do seu genérico. O medicamento citado é o: 
 
(A) Tamiflu 
(B) Viagra 
(C) Relenza 
(D) Lopinavir 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E LEGISLAÇÃO 
 
16. Para uma assepsia de bancadas num Consultório 
Dentário, qual(ais) produto(s) abaixo poderá(ão) ser 
utilizado(s)? 
 
(A) Água na temperatura de 70 graus e álcool a 70 GL 
(B) Álcool na concentração de 92,8 GL. e Germekil 
(C) Álcool a 70 GL. 
(D) Germekil. 
 
17. Que produto químico é utilizado para confecção de 
prótese dentária total? 
 
(A) Fibra de vidro. 
(B) Carbono. 
(C) Resina Acrílica. 
(D) Silicato. 
 
18. O Cirurgião-Dentista necessita de três instrumentos 
básicos para fazer um exame clínico. Quais são eles? 

(A) Pinça, Espelho Plano e Fórceps 
(B) Sonda Exploradora, Fórsceps e Pinça. 
(C) Sonda Exploradora, Espelho Plano e Pinça. 
(D) N.D.A. 
 
19. Se levado em conta que a Manutenção é o conjunto de 
ações que visa assegurar as boas condições técnicas de 
um equipamento, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) A manutenção preventiva é a intervenção preparada e 
programada após o provável aparecimento de uma falha. 
(B) A manutenção condicional não é considerada preventiva. 
(C) A manutenção corretiva é o conjunto de ações aplicadas 
ao equipamento para restabelecer suas funções. 
(D) A manutenção preditiva não é considerada preventiva. 
 
20. Qual substância está diretamente associada ao 
desenvolvimento da cárie dentária? 
 
(A) Cloreto de sódio 
(B) Glicose 
(C) Sacarose 
(D) Frutose 
 
21. Dentifrícios fluoretados, sendo usados diariamente, 
são responsáveis pela redução, em média, de: 
 
(A) 24% dos níveis de cárie dentária. 
(B) 50% dos níveis de cárie dentária. 
(C) 20% dos níveis de cárie dentária. 
(D) 34% dos níveis de cárie dentária. 
 
22. O uso do calor seco, para que seja eficaz, será 
necessário que o material a ser esterilizado permaneça na 
estufa no tempo e na temperatura, respectivamente, de: 
 
(A) 40 minutos/125 a 145ºC 
(B) 60 minutos/115 a 140ºC 
(C) 120 minutos/160 a 200ºC 
(D) 50 minutos/100 a 120ºC 
 
23. O processamento das etapas para o controle de 
infecção do instrumental odontológico deverá ser 
realizado na central de material e esterilização, porque: 
 
(A) Dispõe de espaço e dispensa a qualificação dos recursos 
humanos 
(B) Apresenta-se como área de risco de contaminação, não 
devendo ser freqüentada por cirurgiões-dentistas 
(C) Facilita a manutenção do padrão de qualidade e diminui o 
custo da operacionalização 
(D) N.D.A. 
 
24. Após a limpeza e a descontaminação, os artigos de 
uso odontológico devem: 
 
(A) Ser lavados abundantemente em água potável e corrente 
(B) Ser acondicionados em recipiente seco 
(C) Sofrer o processo de secagem 
(D) Evitar o contato com água 
 
25. A descontaminação dos artigos pode ser feita: 
 
(A) Com jato de ar da seringa tríplice 
(B) Em autoclave, utilizando necessariamente todo o ciclo 
(C) Na água em ebulição por cinco minutos 
(D) Por fricção, auxiliada por escova ou imersão completa do 
artigo em solução desinfetante 
 
26. Os cimentos de ionômetro de vidro NÃO aderem ao: 
 
(A) Aço Inoxidável 
(B) Esmalte 



(C) Estanho 
(D) Ouro puro 
 
27. Os filmes devem ser lavados em água corrente, após 
fixação, durante pelo menos: 
 
(A) 60 minutos 
(B) 20 minutos 
(C) 30 minutos 
(D) 40 minutos 
 
28. Os Raios X são: 
 
(A) Ondas eletromagnéticas 
(B) Raios cósmicos 
(C) Ondas elétricas 
(D) Ondas de rádio 
 
29. Sabe-se que as luvas não protegem de perfurações de 
agulha, no entanto está comprovado que elas podem 
diminuir a penetração de sangue até: 
 
(A) 30% 
(B) 20% 
(C) 50% 
(D) 30% 
 
30. Infecção viral cujo transmissor é mais resistente aos 
procedimentos de esterilização. Assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
(A) AIDS 
(B) Leucoplasia oral pilosa 
(C) Hepatite 
(D) Herpes 
 
31. Em relação ao que consta na Constituição Federal de 
1998 sobre a saúde, assinale a alternativa CORRETA: 
 
(A) As ações e os serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada 
(B) As ações e os serviços públicos de saúde não constituem 
um sistema único, estando estratificados por estados e 
municípios 
(C) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada 
(D) N.D.A. 
 
32. É da competência do Auxiliar de Consultório Dentário, 
EXCETO: 
 
(A) Organizar a Agenda Clínica. 
(B) Realizar ações de promoção e prevenção em Saúde Bucal 
para as Famílias. 
(C) Atender clinicamente os pacientes. 
(D) Auxiliar o Cirurgião-Dentista através de instrumentalização 
nos procedimentos clínicos. 
 
33. A fluoretação tópica é um elemento de prevenção do 
seguinte nível: 
 
(A) 4 º 
(B) 3 º 
(C) 1 º 
(D) 2 º 
 
34. Os procedimentos físicos ou químicos, utilizados para 
provocar a morte dos microrganismos nas  formas 
vegetativa e esporulada em instrumentais e outros 
materiais odontológicos, são denominados: 
 
(A) Assepsia 
(B) Desinfecção 
(C) Esterilização 

(D) Anti-sepsia 
35. Entre os materiais de moldagem listados, o que 
proporciona maior tempo de trabalho é o: 
 
(A) Poliéster 
(B) Polissulfeto 
(C) Hidrocolóide reversível 
(D) Alginato 
 

INFORMÁTICA 
 
36. A extensão de arquivo .xls pertence a qual Programa? 
 
(A) Microsoft Word 
(B) Microsoft Power Point 
(C) Microsoft Access 
(D) Microsoft Excel 
 
37. PROCV, SE e MÉDIA são funções de qual Programa? 
 
(A) Microsoft Windows 
(B) Microsoft Power Point 
(C) Microsoft Access 
(D) Microsoft Excel 
 
38. Na planilha, representada pela imagem abaixo, 
digitando a fórmula =MÍNIMO(C3:C5) na célula C6 Qual 
valor será retornado pela fórmula? 
 

 
 
(A) 35 
(B) 0 
(C)15 
(D)29 
 
39. No Windows XP, acessando as Propriedades de Vídeo, 
conforme imagem, visando alterar o Plano de Fundo do 
Desktop, deve-se clicar em qual aba?   
 

 
(A) Temas 
(B) Proteção de Tela 
(C) Aparência 
(D) Área de trabalho 
 
40 – Escolha a alternativa INCORRETA. 
 
(A) No Microsoft Excel existe a ferramenta formatação 
condicional, onde com base em condições é possível formatar 
dados e células. 
(B) No Microsoft Word é possível classificar textos e 
informações por ordem crescente e decrescente. 
(C) No Microsoft Windows XP, Painel de Controle existem 
duas formas de exibição, Exibição Clássico e Exibição por 
Categoria. 
(D) No Microsoft Word é possível classificar textos e 
informações somente por ordem crescente. 
 


