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 Este caderno de prova é composto de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 

 10 (dez) questões de Português; 

 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
 
 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 
 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da 

sala para que o substitua. 
 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 30 (trinta), correspondem rigorosamente à 

numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova. 
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E 

que correspondem às alternativas da questão.  
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que 

corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será 

anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar 

possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartão-
resposta. 

 Você terá três horas para fazer esta prova. Ao concluir, devolva ao fiscal o caderno de prova e o 
cartão-resposta. 
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Português 
 
01. Nenhum aluno conseguiu boa nota. As palavras em negrito, na ordem, são respectivamente: 
(A) substantivo, adjetivo, substantivo. 
(B) pronome indefinido, adjetivo, substantivo. 
(C) pronome relativo, adjetivo, adjetivo. 
(D) pronome pessoal, adjetivo, substantivo. 
(E) pronome indefinido, substantivo, adjetivo. 
 
02. O aumentativo dos substantivos mão, homem, amigo, povo e cabeça, são: 
(A) mãozão; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra. 
(B) mãozorra; homenzarrão, amigalhão; povaréu; cabeção. 
(C) mãozorra; homenzarrão; amigaço; povaréu; cabeçorra. 
(D) manzorra; homenzarrão; amigão; povão; cabeção. 
(E) mãozão; homão; amigão; povão; cabeção. 
 
03. Aponte os vocábulos que podem preencher corretamente as lacunas: 
1. Costumávamos jantar uns__________________ de queijo. 
2. Perto dali ficavam uns três __________________. 
3. Durante todo o dia os ____________________ ficaram lotados. 
4. Prefiro aquele vestidinho de __________________ azuis. 
(A) pãezinhos;  guarda-noturnos;  bareszinhos; floreszinhas. 
(B) pãezinhos;  guardas-noturno;  barzinhos;  florzinhas. 
(C) pãezinhos;  guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas. 
(D) pãozinhos;  guardas-noturnos; barezinhos; florezinhas. 
(E) pãozinhos;  guarda-noturnos;  barezinhos; florzinhas. 
 
04. O feminino das palavras alemão, profeta, cidadão, cônsul e cavaleiro, é: 
(A) alemoa;  a profeta;  cidadã;  consulesa; cavaleira. 
(B) alemã;  profetisa;  cidadã;  consulesa; amazona. 
(C) alemã; profetisa;  cidadã; a cônsul; amazona. 
(D) alemoa;  profetisa;  cidadã; consulesa; amazona. 
(E) alemã; a profeta; cidadona; consulesa; cavaleira. 
 
05. Indique a alternativa em que há erro no uso do pronome pessoal: 
(A) Este livro é para eu ler durante as férias. 
(B) O advogado trouxe os documentos para eu verificar. 
(C) O advogado trouxe os documentos para mim verificar. 
(D) Para mim, ler este livro pouco importa. 
(E) Os alunos entregaram os exercícios para eu corrigir. 
 
06. Indique a alternativa em que há erro no emprego do verbo haver: 
(A) Houve um acidente na BR 116. 
(B) Havia apenas um menino na sala de aula. 
(C) Havia vários meninos na sala de aula. 
(D) Houveram vários acidentes na BR 116. 
(E) Os alunos se houveram bem nas provas. 
 
07. Por favor, passe________ caneta que está ali perto de você; __________ aqui não 
serve para ________ desenhar. 
(A) aquela – esta – mim. 
(B) esta – esta – mim. 
(C) essa – esta – eu. 
(D) essa – essa – mim. 
(E) aquela – essa – eu. 
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08. Para nós, tanto _______ vocês __________ ficar aqui como __________ a fronteira. 
(A) faria – quisessem – transporem. 
(B) faz – quererem – transporem. 
(C) faz – quererem – transpossem. 
(D) faria – quisessem – transpusessem. 
(E) faria – quererem – transporem. 
 
09. A ____________ das ____________levou à ___________ dos trabalhos da _________ 
(A) contenção – despezas – paralisação – empresa. 
(B) contensão – despesas – paralização – empreza. 
(C) contenção – despesas – paralisação – empresa. 
(D) contenção – despesas – paralisação – empreza. 
(E) contensão – despezas – paralisação – empresa. 
 
10. Assinale a alternativa correspondente à grafia correta dos vocábulos: desli__e; vi__inho; atravé__; 
fregue__a. 
(A) z, z, s, s. 
(B) z, s, z, s. 
(C) s, z, s, s. 
(D) s, s, z, s. 
(E) z, z, s, z. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
11. Em uma cirurgia a ACD: 
(A) Pode suturar os tecidos com supervisão do Dentista 
(B) Pode usar a tesoura para cortar o fio de sutura 
(C) Não pode sugar os tecidos cruentos 
(D) Não pode usar um minessota 
(E) Pode aplicar um anestésico infiltrativo 
 
12. Nas restaurações é função da ACD 
(A) Inserir material restaurador nas cavidades preparadas pelo dentista 
(B) Fazer o polimento das restaurações 
(C) Fazer a escultura das restaurações 
(D) Aplicar a lâmpada do fotopolimerizador nas restaurações 
(E) Condensar amalgama 
 
13. Quanto à agenda do consultório 
(A) A ACD não pode marcar horário por telefone 
(B) Só pode marcar horário se o dentista estiver no consultório 
(C) A ACD é que define a duração das consultas 
(D) Somente a ACD pode marcar consultas 
(E) O dentista também pode marcar consultas 
 
14. Em uma moldagem 
(A) A ACD pode manipular o material de moldagem 
(B) Pode escolher o Material de moldagem 
(C) Escolhe a moldeira 
(D) Não pode confeccionar os modelos 
(E) Coloca o fio retrator gengival 
 
15. Qual destes produtos é utilizado em esterilização de materiais odontológicos: 
(A) Óxido Férrico 
(B) Óxido de Sódio 
(C) Óxido de Metano    
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(D) Óxido de etileno 
(E) Óxido de silício 
 
16. Em radiologia a ACD 
(A) pode fazer tomadas radiográficas 
(B) Posicionar o cone de Raio X  sobre a área a ser radiografada para o dentista 
(C) Revelar a película radiográfica 
(D) Avaliar radiografia, fazer o laudo e arquivar as películas 
(E) Desmontar o aparelho de rx para lubrificação 
 
17. Qual radiografia é extraoral 
(A) Periapical 
(B) Interproximal 
(C) Oclusal 
(D) Distal 
(E) Panorâmica 
 
18. Uma carpule é: 
(A) instrumental para sutura 
(B) Instrumental para anestesiar 
(C) Instrumental para raspagem de tártaro 
(D) Instrumental para moldagem 
(E) Instrumental endodôntico 
 
19. A Anvisa preconiza teste biológico nas autoclaves: 
(A) Uma vez ao dia 
(B) Toda vez que usar autoclave 
(C) Quando usar pela primeira vez o lote 
(D) Uma vez por semana 
(E) Uma vez por mês 
 
20. A ANVISA preconiza teste químico nas autoclaves: 
(A) Uma vez ao dia 
(B) Toda vez que usar a autoclave 
(C) Quando usar pela primeira vez o lote 
(D) Uma vez por semana 
(E) Uma vez por mês 
 
21. ANVISA é: 
(A) Agência Nacional de vistoria sanitária 
(B) Ambulatório Nacional de vistoria sanitária 
(C) Ambulatório Nacional de Vigilância da Saúde 
(D) Atividade Nacional da Vigilância Sanitária 
(E) Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
 
22. O ácido utilizado na cimentação de facetas de porcelana é: 
(A) Acido fluorídrico 
(B) Acido fluorfórico 
(C) Acido bifosfato 
(D) Acido trifosfato 
(E) Acido fosfato 
 
23. O Riozyme é utilizado: 
(A) Na autoclave 
(B) Na Cuspideira 
(C) No compressor 
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(D) No sugador 
(E) No Ultrassom 
 
24. O alvará de funcionamento é fornecido: 
(A) Pela prefeitura Municipal 
(B) Pela Anvisa 
(C) Pelos Bombeiros 
(D) Polícia Militar 
(E) Secretaria de Saúde 
 
25. Uma quelite é uma inflamação: 
(A) Dos lábios 
(B) Da língua 
(C) Da úvula 
(D) Da gengiva inserida 
(E) Do Palato mole 
 
26. Em uma emergência a ACD deve ligar para: 
(A) Médico 
(B) Hospital 
(C) Bombeiros 
(D) Samu 
(E) SUS 
 
27. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados em: 
(A) Saco plástico leitoso Branco, assinalado com uma cruz vermelha 
(B) Envoltos em gaze e colocados como lixo contaminado 
(C) Colocados em uma garrafa pet plástica tampada e colocado no lixo contaminado 
(D) Colocados em caixa de papelão apropriado e colocado no lixo contaminado 
(E) Colocado em garrafa pet plástica com tampa e incinerar 
 
28. A mancha de revelador no uniforme branco sai com: 
(A) Hipoclorito de sódio 
(B) Água Boricada 
(C) Água Oxigenada 20% 
(D) Acido Férrico 
(E) Não é possível remover 
 
29. Qual destes produtos é utilizado para curativo em endodontia: 
(A) PVPI 
(B) Para mono cloro fenol 
(C) Fenol iodado poliformol 
(D) Glutaraldeido 
(E) Fosfato de Zinco 
 
30. A ACD precisa ser registrada: 
(A) Na Associação Brasileira de Odontologia 
(B) Na Secretaria de Saúde do Município em que trabalha 
(C) No Conselho Regional de Odontologia 
(D) No conselho Regional das Atendentes de Consultório e THD 
(E) Na Agência Municipal de Vigilância Sanitária 




