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Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o conto e responda a questão. 
 

“Apelo” 
Dalton Trevisan  

 
Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. 

Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar 
tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por 
uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por 
engano, a imagem de relance no espelho.  

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A 
notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no 
chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era 
um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Não dar parte de 
fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite 
eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença, última luz 
na varanda, a todas as aflições do dia.  

Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate — meu 
jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas violetas, 
na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão 
na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolha? 
Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com os outros: 
bocas raivosas mastigando. Venha para casa, Senhora, por favor.  

 
01. Uma das interpretações possíveis para o título do conto, 
“Apelo”, é a de que o narrador: 
 a) faz um apelo para que alguém limpe sua casa, já que está 

sozinho.  
b) se dá conta da falta que a mulher faz e apela para que ela volte.  
c) faz um apelo para que a mulher o visite, às vezes, para manter 

a casa em ordem.  
d) se dá conta da bagunça da casa e apela para que a mulher 

volte. 
 
02.  Assinalar a alternativa que contém um erro de ortografia: 
a) beleza, duquesa, francesa  
b) estrupar, pretensioso, deslizar  
c) esplêndido, meteorologia, hesitar  
d) cabeleireiro, consciencioso, manteigueira 
 
03. Assinalar a alternativa correta quanto à grafia das palavras: 
a) atraz - ele trás  
b) atrás - ele traz  
c) atrás - ele trás  
d) atraz - ele traz 
 
04. Leia o texto a seguir e responda à questão.  
 

 
 
Com a finalidade de divulgar dados sobre o analfabetismo no 
Brasil, o autor produziu um gráfico em que um eixo informa: 

a) os anos em que os dados foram colhidos e o outro a região.  
b) os anos em que os dados foram colhidos e o outro o número de 

analfabetos.  
c) o número de analfabetos e o outro a região em que vivem esses 

analfabetos.  
d) o número de analfabetos e o outro o ano em que os dados 

foram colhidos. 
 
05.  Assinalar a palavra graficamente correta: 
a) bandeija  
b) mendingo  
c) irrequieto  
d) carangueijo 
 
06.  Assinalar a alternativa que completa as lacunas da frase 
abaixo, na ordem em que aparecem. "O Brasil de hoje é diferente, 
_____ os ideais de uma sociedade _____ justa ainda 
permanecem". 
a) mas - mas  
b) mais - mas  
c) mas - mais  
d) mais – mais 
 
Leia o texto e responda à questão.  
 

Primeira ciclorrota de São Paulo começa a funcionar hoje 
 
A primeira ciclorrota de São Paulo começa a funcionar hoje na 
zona sul, cortando o Brooklin, a Chácara Santo Antônio e o Jardim 
Cordeiro. São 15 quilômetros ligando os Parques do Cordeiro à 
Avenida Jornalista Roberto Marinho.  
A sinalização foi finalizada ontem e inclui logotipo de bicicletas, 
placas e faixas informando sobre a existência da ciclorrota e 
alertando motoristas para reduzirem a velocidade.  
Diferentemente das ciclovias, onde o tráfego das bicicletas é 
isolado, a ciclorrota de bicicleta consiste em uma via compartilhada 
que funcionará 24 horas por dia.  
Mas nem bem surgiu e a ciclorrota já é motivo de polêmica. O 
ponto que poderá causar mais discussão é o limite de velocidade 
de 30 km/h nessas vias, eminentemente residenciais. A exceção 
ficará por conta das Ruas Alexandre Dumas e Verbo Divino, onde 
o limite será de 40 km/h – a justificativa é que contam com tráfego 
mais intenso e servem de passagem de ônibus. Não estão 
previstos radares.  
 
07. Segundo a reportagem, na ciclorrota o: 
a) tráfego de bicicleta é em via compartilhada.  
b) tráfego de bicicleta é isolado de outras vias.  
c) limite de velocidade é de 30 km/h em toda a extensão.  
d) limite de velocidade é de 40 km/h em toda a extensão.  
 
08. Assinalar o par de palavras antônimas: 
a) pavor - pânico  
b) pânico - susto  
c) dignidade - indecoro  
d) dignidade – integridade 
 
09.  Em que caso todos os vocábulos são grafados com "x" ? 
a) __ícara, __ávena, pi__e, be__iga  
b) __enófobo, en__erido, en__erto, __epa  
c) li__ar, ta__ativo, sinta__e, bro__e  
d) ê__tase, e__torquir, __u__u, __ilrear 
 
Leia o poema e responda à questão. 
  
O bicho  

(poema de Manuel Bandeira)  
 
Vi ontem um bicho  
Na imundície do pátio,  
Catando comida entre os detritos.  
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Quando achava alguma coisa,  
Não examinava nem cheirava:  
Engolia com voracidade.  
O bicho não era um cão.  
Não era um gato.  
Não era um rato.  
O bicho, meu Deus, era um homem.  
 
10. Pode-se afirmar que o tema em torno do qual o poema se 
constrói é a: 
a) imundície humana.  
b) voracidade humana.  
c) imundície dos animais.  
d) miséria humana.  
 
11.  Assinale o item em que todas as palavras são acentuadas 
pela mesma regra de: também, incrível e caráter. 
a) alguém, inverossímil, tórax  
b) hífen, ninguém, possível  
c) têm, anéis, éter  
d) há, impossível, crítico  
 
12. Em qual das alternativas o uso do acento indicativo de crase é 
facultativo? 
a) Minhas idéias são semelhantes às suas.  
b) Ele tem um estilo à Eça de Queiroz  
c) Dei um presente à Mariana.  
d) Fizemos alusão à mesma teoria.  
 
Leia o texto e responda à questão.  
 

O maior peixe da terra 
 

O maior peixe do mundo é o tubarão baleia, encontrado 
nos mares tropicais de todo o globo, podendo medir até 20 metros 
de comprimento. O bicho tem a cabeça achatada e corpo marrom 
ou cinza coberto por manchas claras. Apesar do tamanho, ele não 
é temido como o tubarão branco (astro do famoso filme de 
Spielberg que completou 25 anos em 2000), pois se alimenta 
apenas de pequenos peixes, crustáceos e plâncton. Para isso, o 
peixão possui uma grande boca, que mantém aberta enquanto 
nada lentamente para filtrar o alimento da água.  
 
13. Na frase ”Para isso, o peixão possui uma grande boca”, o 
pronome em destaque recupera a ação de: 
 a) filtrar o alimento.  
b) nadar.  
c) atacar.  
d) se alimentar.  
 
14. Assinale a frase gramaticalmente correta: 
a) O Papa caminhava à passo firme.  
b) Dirigiu-se ao tribunal disposto à falar ao juiz.  
c) Chegou à noite, precisamente as dez horas.  
d) Esta é a casa à qual me referi ontem às pressas.  
 
15.  Quanto _____ problema, estou disposto, para ser coerente 
__________ mesmo, _____ emprestar-lhe minha colaboração. 
a) aquele - para mim - a  
b) àquele - comigo - a  
c) aquele - comigo - à  
d) aquele - por mim - a  
 
16.  Assinale a palavra que não se acentua segundo a regra das 
demais: 
a) também.  
b) espécies.  
c) início.  
d) centenárias.  
 
 

Conhecimentos Específicos 
 

17. A Odontologia é uma profissão para ser executada por duas 
pessoas, no mínimo. A auxiliar de consultório dentário tem como 
competência profissional, exceto em: 
a) Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e 

instrumentos utilizados. 
b) Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção 

da saúde e a prevenção de doenças bucais. 
c) Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos 

odontológicos. 
d) Organizar a agenda clínica. 

 
18. Os objetivos da utilização do auxiliar odontológico são: 
I - Permitir que a equipe CD e ACD realizem o maior número de 
serviços em um máximo de pacientes, sem cair a qualidade de 
trabalho. 
II - Proporcionar à equipe CD e ACD condições de realizar o 
trabalho confortavelmente e sem despender maiores esforços. 
III - Agilizar os atendimentos radiográficos. 
IV - Realizar diagnóstico, facilitando o atendimento. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I, II e IV  
b) I e IV 
c) I, II, III e IV 
d) I, II, e III 

 
19. É vedado ao auxiliar de consultório dentário. 
a) paciente, sem a indispensável supervisão do Cirurgião-Dentista 

ou do Técnico em Higiene Dental. 
b) Instrumentar o Cirurgião-Dentista e o Técnico em Higiene 

Dental junto à cavidade operatória. 
c) Confeccionar modelo de gesso. 
d) Preparar o paciente para o atendimento. 

 
20. O ACD deve estar ciente dos princípios éticos do Conselho 
Regional de Odontologia (CRO), e sua conduta deverá estar 
norteada com estes princípios em qualquer ocasião, cumprindo 
seus deveres perante o Cirurgião-Dentista, o paciente, e consigo 
mesmo. O comportamento no trabalho está sujeito a regras de 
conduta. Faz parte deste comportamento exceto em: 
a) Boa vontade: ser prestativo e procurar selecionar problemas. 
b) Colaboração: assumir atitudes que visem atingir os objetivos 

comuns de todo um grupo de trabalho. 
c) Assumir uma postura adequada: ficar conversando com outras 

pessoas no local de trabalho ajuda no bom andamento da 
clínica. 

d) Pontualidade: é uma qualidade de grande importância no setor 
profissional, chegar com alguns minutos de antecedência 
permite a organização do local de trabalho. 
 

21. Em relação à aparência pessoal do ACD, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Os cabelos devem ser de preferência curtos, estar limpos e 

penteados, se forem longos, devem ser mantidos presos. 
b) Jóias como relógios, colares, anéis ou pulseiras podem ser 

usados sem problemas, desde que estejam limpos. 
c) A maquiagem deve ser usada de forma discreta e apropriada 

para o ambiente de trabalho. 
d) Procurar sempre se vestir com simplicidade, o ACD deve 

transparecer um ar de limpeza. 
 

22. O Cirurgião-Dentista relata que o paciente devera fazer uma 
extração no 2° molar inferior esquerdo. Indique qual é o número 
referente ao dente. 
a) 37 
b) 27 
c) 17 
d) 47 
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23. A comunicação feita entre o Cirurgião-Dentista e seus 
auxiliares é através de quadrantes, onde indica em que setor da 

cavidade bucal o dente se encontra. Em relação à figura  
,qual a alternativa está correta? 
a) Quadrante 1 é o lado superior esquerdo 
b) Quadrante 2 é o lado superior esquerdo 
c) Quadrante 3 é o lado inferior direito 
d) Quadrante 4 é o lado inferior esquerdo 

 
24. Após a infecção da mucosa, o vírus multiplica-se produzindo as 
seguintes características: manchas vermelhas inflamatórias e 
vesículas dolorosas. Elas desaparecem e reaparecem sem deixar 
quaisquer marcas ou cicatrizes. É possível que ambos os vírus e 
ambas as formas coexistam num só indivíduo. As informações 
acima se referem a qual doença? 
a) Sarampo. 
b) Catapora. 
c) Herpes Simples. 
d) Afta. 

 
25. Ações Indiretas são os trabalhos feitos fora ou dentro da boca 
do paciente e que não requerem formação universitária por parte 
de quem o executa. São ações delegáveis ou transferíveis exceto 
em: 
a) Usar seringa tríplice. 
b) Colocar algodão. 
c) Trocar brocas. 
d) Preparo cavitário. 

 
26. É o único osso móvel do crânio, sendo constituídos pelo corpo, 
uma parte anterior-sínfise e dois ramos ascendentes. Estamos 
falando de qual estrutura óssea? 
a) Maxila. 
b) Mandíbula. 
c) Zigomático. 
d) Palatino. 

 
27. Os músculos mastigadores têm como função acionar os 
movimentos da mandíbula. Dos músculos abaixo, assinale o que 
não faz parte desta função. 
a) Temporal. 
b) Masseter. 
c) Pterigóideo Lateral. 
d) Músculo Nasal. 

 
28. É responsável pela sensibilidade, nutrição e formação do 
dente, é composta de nervos e vasos. A descrição se refere a qual 
parte do dente? 
a) Polpa. 
b) Cimento. 
c) Dentina. 
d) Esmalte. 

 
29. A parte anatômica da coroa do dente em que a elevação de 
esmalte encontrado no terço cervical da face lingual dos incisivos e 
caninos se refere á: 
a) Ponte de esmalte. 
b) Cúspide. 
c) Cíngulo. 
d) Sulco principal. 

 
30. O ser humano adulto tem normalmente 32 dentes, sendo 
dezesseis na mandíbula e dezesseis na maxila. Os quatro 
incisivos, localizados á frente, têm a função de: 
a) Perfurar os alimentos. 
b) Cortar os alimentos. 
c) Amassar os alimentos. 
d) triturar os alimentos. 

 

31. Em relação à biossegurança assinale a alternativa incorreta. 
a) Medidas de proteção do profissional e da equipe de saúde 

devem ser tomadas como: 1) lavagem das mãos, 2) barreiras 
protetoras (luvas, capote impermeável de manga longa, 
máscara cirúrgica, protetor ocular, gorro), 3) imunização. 

b) Os produtos utilizados para a antisepsia das mãos são: álcool 
70%, PVPI a 10%, clorexidina a 4%, triclosan. 

c) A lavagem das mãos é, isoladamente, ação mais importante 
para a prevenção e o controle de infecções. A pele é 
densamente povoada por microrganismo. 

d) As luvas de procedimento são utilizadas para serviços de 
limpeza e descontaminação de instrumentos, equipamentos e 
superfícies. 
 

32. A imunização reduz o risco de infecção, protegendo não 
apenas a saúde dos componentes da equipe como a de seus 
pacientes e familiares. São vacinas recomendadas a equipe de 
saúde exceto. 
a) Rubéola 
b) Hepatite C 
c) Hepatite B 
d) Sarampo 

 
33. Assinale a alternativa incorreta 
a) Esterilização é um processo destinado a destruir todas as 

formas de microrganismo, incluindo vírus, fungos, bactérias e 
esporos. 

b) Desinfecção é o processo que promove a destruição da maioria 
dos microrganismos causadores de doença, não atingindo 
esporos resistentes. 

c) A desinfecção de baixo nível elimina a maioria das bactérias, 
alguns vírus e fungos e não elimina o bacilo da tuberculose e 
esporulados. 

d) Assepsia é o método de inibição de microrganismos 
patogênicos (prevenção da sepse). É realizada em tecidos 
vivos (mão, rosto, mucosa). 
 

34. São vantagens de esterilização por autoclave exceto: 
a) Ciclo relativamente curto (121°C a 1atm pressão-20 minutos). 
b) Excelente poder de penetração. 
c) Método simples e de baixo custo inicial. 
d) Pode esterilizar líquidos a base de água. 

 
35. Em relação aos procedimentos indicados para a esterilização 
do instrumental utilizado na prática odontológica, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Na estufa -160°C por 120 minutos ou 170°C por 60 minutos. 
b) Na autoclave por gravidade -121°C 1atm de pressão por 20 

minutos. 
c) Na autoclave por autovácuo -132°C 2atm de pressão por 4 

minutos. 
d) Imersão em solução aquosa de glutaraldeído a 2 % por 5 horas. 

 
36. Qual doença abaixo é causada por bactérias? 
a) Tétano. 
b) Candidíase. 
c) Rubéola. 
d) Mononucleose infecciosa. 

 
37. A lipotimia ou confusão mental é uma reação vagal com 
diminuição de resposta a estímulos, sem perda da consciência. 
São sinais e sintomas da lipotimia, exceto: 
a) Sensação de calor. 
b) Hipertensão arterial. 
c) Tonteira. 
d) Náuseas. 

 
38. Assinale a alternativa correta em relação à solução fixadora de 
radiografias. 
a) Endurece a gelatina para que o filme apresente resistência á 

abrasão e seque rapidamente. 
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b) Converte a imagem invisível no filme em imagem visível. 
c) Tem ph entre 10 e 12. 
d) Atua nos sais de prata metálica que foram sensibilizados pelos 

raios x. 
 

39. Assinale a alternativa que não faz parte dos benefícios do flúor 
a) Aumentar a resistência do esmalte, diminuindo a sensibilidade 

aos ácidos. 
b) Aumenta a dureza superficial do esmalte. 
c) Promove a desmineralização do dente. 
d) Diminui o número de microorganismo. 

 
40. O estado da saúde bucal apresentado durante a gestação tem 
relação com a saúde geral da gestante e pode influenciar na saúde 
geral e bucal do bebê. Qual é o período mais adequado para se 
atender uma gestante? 
a) No 1° trimestre. 
b) No 2°trimestre. 
c) No 3°trimestre. 
d) Nenhum trimestre é indicado ao atendimento da gestante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




