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Cargo: Auxiliar de Dentista 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia um trecho da obra de Mario de Andrade abaixo e responda 
as questões: 
 
Macunaíma 
 

“No fundo do Mato- Virgem nasceu Macunaíma, herói 
de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve 
um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o 
murmurejo do Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma 
criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. 
 Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro 
passou mais de seis anos não falando. Si o incitavam a falar 
exclamava: 
 - Ai! que preguiça!...”  

 “Já Vei estava farta de tanto guascar o lombo dos três 
manos quando légua e meia adiante Macunaíma escoteiro topou 
com uma cunhã dormindo. Era Ci, Mãe do Mato. Logo viu pelo 
peito destro seco dela, que a moça fazia parte dessa tribo de 
mulheres sozinhas parando lá nas praias da lagoa Espelho da 
Lua, coada pelo Nhamundá. A cunhã era linda com o corpo 
chupado pelos vícios, colorido com jenipapo. 
 O herói se atirou por cima dela pra brincar. Ci não 
queria. Fez lança de flecha tridente enquanto Macunaíma puxava 
da pajeú. Foi um pega tremendo e por debaixo da copada 
reboavam os berros dos briguentos diminuindo de medo os 
corpos dos passarinhos. O herói apanhava. Recebera já um 
murro de fazer sangue no nariz e um lapo fundo de txara no 
rabo. A icamiaba não tinha nem um arranhãozinho e cada gesto 
que fazia era mais sangue no corpo do herói soltando berros 
formidandos que diminuíam de medo os corpos dos passarinhos. 
Afinal se vendo nas amarelas porque não podia mesmo com a 
icamiaba, o herói deitou fugindo chamando pelos manos: 
 - Me acudam que sinão eu mato! me acudam que sinão 
eu mato!  
 Os manos vieram e agarraram Ci. Maanape trançou os 
braços dela por detrás enquanto Jiguê com a murucu lhe dava 
uma porrada no coco. E a icamiaba caiu sem auxílio nas 
samambaias da serrapilheira. Quando ficou bem imóvel, 
Macunaíma se aproximou e brincou com a Mãe do Mato. Vieram 
muitas jandaias, muitas araras vermelhas tuins coricas 
periquitos, muitos papagaios saudar Macunaíma, o novo 
imperador do Mato-Virgem.”1   

“Nem bem seis meses passaram e a Mãe do Mato pariu 
um filho encarnado. (...) O pecurrucho tinha cabeça chata e 
Macunaíma inda a achatava mais batendo nela todos os dias e 
falando pro guri: 

- Meu filho, cresce depressa pra você ir pra São Paulo 
ganhar muito dinheiro.”  

Mario de Andrade 

 

01. Percebe-se em Macunaíma a ausência da figura paterna 
devido: 
a) Os verdadeiros heróis da literatura clássica nascerem de mãe 

virgem 
b) As três raças que compõem o brasileiro 
c) Ser uma expressão popular 
d) Nenhuma das alternativas estão corretas 

 
02. A intencionalidade de Mario de Andrade em relação ao 
nascimento de Macunaíma era mostrar: 
a) O nascimento do homem. 
b) Que a mulher poderia dar a luz sozinha. 
c) O nascimento de uma cultura. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

                                                 
 

 03. Nas palavras cola, exame, tórax, casa e aflito temos os 
seguintes Fonemas: 
a) 4. 5,4,4,5. 
b) 4,5,5,4,6. 
c) 4,5,6,4,5. 
d) 4,5,6,4,6. 
 
04. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
acentuadas corretamente: 
a) Víssemos, viúvo, imãs, ônix, supôs, retros. 
b) Grátis, nêutron, anéis, saída,balaustre. 
c) Cajá, sótãos, víssemos,supôs, papéis. 
d) Balaústre, retrós, saída, éter, fieis. 
 
05.  “Eu sei que vou te amar, 
       Por toda a minha vida, 
       Eu vou te amar, 
       A cada despedida, 
       Eu vou te amar.” 

 
No trecho da música de Jobim percebe-se nas palavras em 
negrito a identificação de: 
a) Oração Subordinada Substantiva. 
b) Oração Subordinada Adjetiva. 
c) Oração Subordinada Adverbial. 
d) Oração Coordenada Sindética. 
 
06. “O governo tem demonstrado preocupação com os índices de 
moradia. O Planalto não revelou ainda a taxa deste mês.” 
 Coesão é a amarração entre as várias partes do texto e usamos 
como elo coesivo figuras de linguagem. Nas orações acima 
percebe-se a presença da figura de linguagem identificada como: 
a) Catacrese. 
b) Elipse. 
c) Nominalizações. 
d) Metonímia. 

 
07. Identifique a pontuação correta nas seguintes alternativas: 
I) O policial ia enchendo o tambor do revólver, do qual nunca se 
separava 
II) ” - Me acudam que sinão eu mato!  “ 
III) ”Ouvindo passos no corredor, abaixei a voz: 

     -Podemos avisar sua tia não?”(Graciliano Ramos) 
a) Apenas a II está correta 
b) Apenas a I e III estão corretas 
c) Apenas a III está correta 
d) Apenas a I e II estão corretas 

 
08. Assinale a alternativa correta em relação a crase: 
a) Rezo à Nossa Senhora de Fátima todas as manhãs 
b) Não assisto à filmes de comédia 
c) Irei à cidade hoje  
d) Contei a história à  uma senhora sábia 
 
09. Dentro da Morfologia a palavra empobrecer  contém: 
a) Prefixo, sufixo e radical 
b) Prefixo, radical e sufixo 
c) Sufixo, radical e prefixo 
d) Radical, sufixo e prefixo 
 
10.  As vogais temáticas das palavras falar, correr e partir são: 
a) e, i, o 
b) a, i, e 
c) a, o, i 
d) a, e, i 

 
11. O Gênero do texto abaixo é: 

 
O cão e o osso 

Um dia, um cão ia atravessando uma ponte, carregando um osso 
na boca. 
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Olhando para baixo, viu sua própria imagem refletida na água. 
Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-se a latir. 
Mal, porém, abriu a boca, seu próprio osso caiu na água e se 
perdeu para sempre. 
Moral: Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 
a) Resenha. 
b) Romance. 
c) Fábula. 
d) Artigo de Opinião. 
 
 Leia o poema abaixo e responda: 

O Ovo 
 

O ovo revela o acabamento 
a toda mão que o acaricia, 
daquelas coisas torneadas 

num trabalho de toda a vida. 
E que se encontra também noutras 

que entretanto mão não fabrica: 
nos corais, nos seixos rolados 
e em tantas coisas esculpidas 
cujas formas simples são obra 

de mil inacabáveis lixas 
usadas por mãos escultoras 

escondidas na água, na brisa. 
No entretanto, o ovo, e apesar 

de pura forma concluída, 
não se situa no final: 

está no ponto de partida. 
João Cabral de Melo Neto 

 
12. A palavra acabamento remete a idéia de coisa concluída, 
mas para o poeta o ovo “está no ponto de partida” devido: 
a) Ser considerado coisa acabada. 
b) Ser matrizes de novas vidas. 
c) Tratar de corais e seixos. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
13. Qual das palavras a seguir tem 8 letras e sete fonemas. 
a) assessor. 
b) bochecha. 
c) recessivo. 
d) rescisão. 
 
14. Assinale a opção incorreta quanto às regras da concordância 
verbal. 
a) Haviam dúvidas de que ele falasse a verdade. 
b) Faz muitos anos que ele não vem aqui. 
c) Os Estados Unidos atacaram o Iraque. 
d) São vinte de agosto. 
 
15. Assinale a sequência que apresenta uma palavra escrita 
errada. 
a) bilboquê, umbigo, requeijão 
b) prazeirosamente, caranguejo, paciencioso 
c) bandeja, receoso, asterisco 
d) freada, lambujem, madeireira 
 
16. Em qual oração o adjetivo está no grau superlativo absoluto 
analítico? 
a) A casa tem uma área de serviço bastante pequena. 
b) Suas mãos estavam aspérrimas. 
c) O quadro de Picasso é menos belo que o de Monet. 
d) O rio Nilo é menor que o rio Amazonas.  

 
Conhecimentos Específicos 

 
17. A sociedade determina normas que avaliam certas formas de 
comportamento aceitáveis, e o auxiliar de dentista deve ter em 
mente que sua função é atender bem ao público, com paciência 
e cortesia. Diante desta afirmação assinale a questão incorreta: 

a) O ACD tem que ser carismático, sociável para poder atrair o 
publico, pois este é o alvo do cirurgião dentista. 

b) Cumprimentar sempre o paciente com “Bom dia”, ou “Boa 
tarde”. Enquanto ele relata o que deseja, escutar atentamente 
para poder encaminhá-lo a pessoa apropriada. 

c) É de responsabilidade do ACD dar um pré diagnostico antes 
de passar pelo Cirurgião Dentista. 

d) Mesmo que o paciente seja muito antigo considerado de 
“casa” o ACD deve se comportar como se fosse a primeira 
consulta. 
 

18. Quais os instrumentais que compõem a bandeja para o 
exame clínico: 
a) Espelho, alavanca e pinça de Allice. 
b) Fórceps, alavanca e extrator. 
c) Sonda exploradora, espelho e pinça universal. 
d) Carpule, espelho e sonda exploradora. 

 
19. O ACD por ser um profissional da área de saúde deve estar 
sempre atento à: 
a) Higiene, higiene oral, pele, cabelo, mãos, cosméticos, jóias e 

roupas. 
b) Somente a higiene oral. 
c) Somente a roupa. 
d) N.D.A. 

 
20. O Cirurgião Dentista relata que o paciente deverá fazer uma 
restauração no 1º molar superior direito. Indique qual é o numero 
referente ao dente: 
a) 18. 
b) 26. 
c) 36. 
d) 16. 

 
21. A resina composta fotopolimerizável é indicada para qual 
procedimento: 
a) Tratamento de canal. 
b) Raspagem periodontal. 
c) Restaurações dentarias. 
d) N.D.A. 

 
22. Qual a indicação do oxido de zinco e eugenol? 
a) Cimentação de RMF e dispositivo ortodôntico. 
b) Cimentação de RMF, dispositivo ortodôntico e cimentação de 

coroas de porcelana. 
c) Fechamento de cavidades de forma provisória. 
d) Restaurações definitivas. 

 
23. Assinale a alternativa incorreta em relação ao cimento de 
Ionômero de vidro: 
a) Libera flúor. 
b) Possui adesividade. 
c) Incompatibilidade biológica. 
d) Limitações. 

 
24. O amálgama é um material utilizado na odontologia, é feito 
de uma liga de mercúrio, prata e estanho, que por ser resistente 
a oxidação tem a finalidade de proporcionar a restauração dos 
dentes. Dentre as características do amalgama assinale a 
incorreta: 
a) Tem baixo coeficiente de dilatação. 
b) Tem boa estabilidade dimensional. 
c) Tem boa resistência. 
d) Possui alto escoamento. 
 
25. Pode ser considerada vias enterais de administração 
medicamentosa: 
a) Via endovenosa. 
b) Via subcutânea. 
c) Via intradérmica. 
d) Via oral. 
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26. É de competência profissional do auxiliar de consultório 
Dentário e do Técnico em Higiene Dental: 
I- Desenvolver em equipe ações de promoção da saúde e 
prevenção de riscos ambientais e sanitários visando a melhoria 
da qualidade de vida da população. 
II- Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua 
natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em saúde 
bucal. 
III- Realizar ações de apoio ao atendimento clínico em saúde 
bucal, interagindo com a equipe, usuários e seus familiares. 
IV- Exercer a atividade de forma autônoma. 
Esta correto o que se afirma em: 
a) I e II. 
b) I, II e III. 
c) II, III e IV. 
d) I, III e IV. 

 
27. Se os dentes de leite são temporários, porque é importante 
tratá-los?  
a) Porque prepara o caminho para a erupção dos dentes 

permanentes. 
b) Proporciona uma mastigação e deglutição adequada dos 

alimentos e consequente digestão. 
c) Mantém em equilíbrio harmônico o crescimento das estruturas 

da face (dentes, ossos e músculos). 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
28. O que deve ser feito para garantir a eficácia do processo de 
esterilização? 
a) Lavar o material com água corrente. 
b) É necessário uma limpeza rigorosa dos materiais, etapa 

importante, pois onde há sujidade, o agente esterilizante não 
consegue agir. 

c) Lavar superficialmente com a água e sabão. 
d) Não é preciso lavar, já que vai ser esterilizado. 

 
29. Quantos dentes decíduos e permanentes se encontram na 
cavidade oral? 
a) 20 decíduos e 30 permanentes. 
b) 30 decíduos e 20 permanentes. 
c) 20 decíduos e 32 permanentes. 
d) 22 decíduos e 32 permanentes. 
 
30. A técnica que tem sido recomendada em Odontopediatria 
para pacientes portadores de aparelhos ortodônticos fixos, em 
que as cerdas da escova é colocada na área de sulco gengival 
numa angulação de 45° é: 
a) Técnica de Fones. 
b) Técnica de Stillman modificada. 
c) Técnica de Starkey. 
d) Técnica de Bass. 

 
31. Qual é a porcentagem de aplicação do flúor somente para 
uso profissional (Cirurgião Dentista)? 
a) 0,05% 
b) 2,0% 
c) 0,2% 
d) 0,5% 
 
32. São partes anatômicas da coroa dos dentes exceto: 
a) Cúspide. 
b) Ponte de esmalte. 
c) Sulco principal. 
d) Cimento. 

 
33. Assinale a alternativa incorreta sobre as afirmativas: 
a) Tem-se comprovado que as contagens de microorganismos 

são mais altos sob as unhas e quando se está usando anéis, 
relógios e pulseiras. 

b) O uso de luva exclui lavagem das mãos. 

c) Enquanto estiver de luvas, não manipule objetos fora do 
campo de trabalho (caneta, fichas de paciente, maçanetas, 
telefone). 

d) Retire as luvas imediatamente após o termino do trabalho do 
paciente. 
 

34. O uso de vacinas é preconizado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) para a prevenção de doenças 
infectocontagiosas. O Cirurgião Dentista e toda sua equipe 
devem ter como norma a vacinação preventiva contra quais 
doenças? 
a) Rubéola, Hepatite B e Chagas. 
b) Hepatite B, Tuberculose e Chagas. 
c) Rubéola, Hepatite B, Tuberculose e Tétano. 
d) N.D.A. 

 
35. São considerados filmes intrabucais: 
a) Telerradiografia, periapical e panorâmico. 
b) Periapical, oclusal e panorâmico. 
c) Bite-wing, periapical e panorâmico. 
d) Periapical, oclusal e bite-wing. 

 
36. Qual é a sequência correta de uma revelação Radiográfica 
Manual? 
a) Revelador, lavagem intermediária e fixador. 
b) Revelador, fixador e lavagem final. 
c) Revelador, lavagem intermediária, fixador e lavagem final. 
d) Fixador, lavagem intermediária, revelador e lavagem final. 

 
37. Qual das doenças abaixo é causada por fungos? 
a) Sarampo. 
b) Candidíase. 
c) Herpes simples. 
d) Rubéola. 

 
38. A respeito do flúor assinale a alternativa incorreta: 
a) Ele aumenta a resistência do esmalte, diminuindo a 

sensibilidade aos ácidos. 
b) O flúor promove a mineralização. 
 
c) Quando feito bochechos com soluções fluoretadas há inibição 

do aparecimento de novas cáries na ordem de 20% a 50%. 
d) A utilização de flúor é responsável pela remoção de tártaro.  

 
39. O que é autoclave? 
a) É o aparelho que utiliza calor úmido sob pressão para 

esterilização de instrumentais. 
b) Aparelho que utiliza calor seco para esterilização. 
c) Aparelho que contém bolinhas de vidro no seu interior que, 

quando aquecidas, mantém a assepsia das limas e dos 
alargadores utilizados na endodontia. 

d) N.D.A. 
 

40. Em relação a nomenclatura dentária, a comunicação feita 
entre o Cirurgião Dentista e seus auxiliares é feita através de 

quadrantes,  onde indica em que setor da cavidade 
bucal o dente se encontra. Em relação a figura acima, qual a 
alternativa está correta? 
a) Quadrante 1 é o lado superior esquerdo. 
b) Quadrante 2 é o lado superior direito. 
c) Quadrante 3 é o lado inferior direito. 
d) Quadrante 4 é o lado inferior direito. 




