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01. Assinale a opção INCORRETA a respeito da fluorterapia. 
 a) Os dentifrícios fluoretados são o método de disponibilização de flúor desenvolvido com mais sucesso. 
 b) O flúor incorporado aos dentes durante o desenvolvimento resulta por si só em alta resistência à cárie. 
 c) Dentifrícios contendo 5.000 ppm de fluor, podem ser  indicados para o controle de formas de cárie 

rampante por períodos limitados. 
 d) O modo de ação primário do flúor é o tópico. 
 e) A intoxicação por flúor pode provocar hipotenção e náusea. 
 

02. Com relação à esterilização, assinale a opção correta. 
 a) A autoclave deve ser preenchida na sua totalidade a fim de permitir a circulação do vapor de água. 
 b) As autoclaves não devem ser  testadas quanto à sua eficiência por risco de perder a garantia. 
 c) Na autoclave não se corre o risco de perder o corte dos instrumentos. 
 d) Na autoclave, as caixas metálicas não devem ser fechadas. 
 e) Durante a esterilização, o processo pode ser interrompido a qualquer momento sem prejuízo nenhum. 
 

03. Em relação à biossegurança, assinale a opção correta. 
 a) A antissepsia visa o controle da infecção a partir do uso de substâncias bactericidas ou bacteriostáticas 

de uso em superfícies. 
 b) Artigos críticos são instrumentos que não penetram na pele ou mucosa, mas que precisam de 

esterilização ou uso único. 
 c) É recomendável o uso de óculos de proteção no paciente. 

 d) O uso de equipamentos de proteção individual não evita a propagação de patógenos. 

 e) Pessoas portadoras de asma não necessitam o uso de máscaras de proteção. 
 

04. Para evitar a contaminação de mercúrio no consultório odontológico, alguns procedimentos são 
necessários. Frente a essa afirmação, assinale a opção INCORRETA. 

 a) Os resíduos de amálgama e mercúrio devem ser colocados em frascos inquebráveis e tratados como 
resíduos radioativos. 

 b) Não devem ser usadas cortinas em locais onde se manipula mercúrio. 
 c) O amalgamador deve ser manipulado com cuidado e mantido em local isento de calor. 
 d) O piso do consultório deve ser liso, impermeável e de fácil limpeza. 
 e) O uso de luvas descartáveis é essencial para a manipulação de mercúrio. 
 

05. O ACD é de fundamental importância para o cirurgião dentista, mas NÃO é função deste auxiliar: 
 a) agendamento 
 b) esterilização 
 c) organização 
 d) higiene do consultório 
 e) interpretação de exames 
 

06. Assinale a alternativa que apresenta o alimento com maior potencial para desenvolver a doença cárie. 
 a) Suco natural de frutas. 
 b) Bolacha salgada. 
 c) Carne bovina. 
 d) Barra de chocolate. 
 e) Verduras. 
 

07. Sabe-se que é de fundamental importância para o sucesso de um procedimento odontológico a escolha do 
instrumental adequado. Tendo em vista a exodontia do elemento 38 (terceiro molar inferior esquerdo 
permanente) em um paciente, assinale a alternativa que NÃO contém um instrumental indicado neste 
procedimento. 

 a) Fórceps. 
 b) Seringa carpule. 
 c) Colher de dentina. 
 d) Sindesmótomo. 
 e) Porta agulha. 
 

08. Sobre a dentição humana, assinale a alternativa INCORRETA. 
 a) A fonação é auxiliada pelos dentes, tornando a articulação das palavras mais fácil. 
 b) Os caninos são dentes com pontas agudas que servem para cortar os alimentos. 
 c) Os dentes decíduos, também conhecidos como “dente de leite”, possuem essa denominação devido à 

sua cor leitosa. 
 d) Normalmente, os primeiros dentes temporários a erupcionarem são os incisivos centrais inferiores. 
 e) A dentição temporária é composta por dentes incisivos, caninos, pré-molares e molares. 
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09. São consideradas medidas de biossegurança em Odontologia todas as alternativas abaixo, EXCETO: 

 a) O uso de óculos de proteção, tanto para o cirurgião dentista e sua equipe, quanto para o paciente. 
 b) A utilização de luvas de borracha grossas para lavagem do instrumental. 
 c) Após procedimentos radiográficos, descartar o envoltório da película em lixeira apropriada para este fim. 
 d) Descartar agulhas e instrumentais descartáveis pérfuro-cortantes no lixo comum. 
 e) A roupa utilizada na clínica deve ser lavada separadamente das demais. 
 

10. A comunicação entre o Cirurgião Dentista e a(o) Auxiliar de Cirurgião Dentista é facilitada por números, os 
quais designam, entre outras coisas, se o dente está no quadrante inferior ou superior e o lado (direito e 
esquerdo). 
Tendo em vista esta afirmação, como podemos designar um quadrante cuja fórmula seja 1   2 . 

                                                                                                                                                4   3 
 a) 4 – Lado inferior esquerdo. 
 b) 2 – Lado superior direito. 
 c) 3 – Lado inferior esquerdo. 
 d) 1 – Lado superior esquerdo. 
 e) 1 – Lado inferior direito. 
 

11. Assinale a sequência correta para se adquirir a imagem da película de Raio X, dentro de uma Câmera 
Escura. 

 a) Fixador – Revelador – Água. 
 b) Fixador – Água – Revelador. 
 c) Água – Revelador – Fixador. 
 d) Água – Fixador – Revelador. 
 e) Revelador – Água – Fixador. 
 

12. O Cirurgião Dentista, ao fazer um Exame Clínico, necessita de três instrumentos básicos. Quais são eles? 

 a) Sonda Exploradora, Espelho Plano e Pinça. 
 b) Sonda Exploradora, Fórceps e Pinça. 
 c) Espelho Plano, Pinça e Micromotor. 
 d) Pinça, Espelho Plano e Motor de Alta Rotação. 
 e) Sonda Exploradora , Espelho Plano e Amalgamador. 
 

13. Quanto à prevenção de contaminação dentro do Consultório Odontológico, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 a) Ao cair um instrumento cirúrgico ao chão devemos ignorá-lo e substituí-lo por outro. 
 b) Não é necessária a lavagem antecipada de mãos e antebraços quando se usa luvas descartáveis. 
 c) Descartar máscaras, luvas, gazes e restos de fios de sutura em local adequado para lixo contaminado. 
 d) Orientar o paciente a bochechar solução antisséptica, principalmente antes das cirurgias. 
 e) Utilização de óculos de proteção em procedimentos. 
 

14. Um paciente, antes de ser atendido pelo cirurgião dentista, informa ao ACD, em sigilo, que é portador do 
vírus HIV. Quando esse paciente entrar no consultório para a consulta, o auxiliar deverá: 

 a) informar ao cirurgião-dentista, antes da entrada do paciente, que se trata de um portador do vírus HIV e 
sugerir que não devem atendê-lo; 

 b) recusar-se a participar no atendimento; 
 c) reforçar as condições de biossegurança e fazer um atendimento normal; 
 d) transmitir a outros profissionais da equipe as condições do paciente, para que o mesmo seja 

dispensado; 
 e) encaminhar o paciente para outro profissional, antes que ele seja atendido pelo cirurgião-dentista da 

clínica. 
 

15. Assinale a alternativa INCORRETA, quanto ao armazenamento do material esterilizado. 

 a) O instrumental deve ser armazenado em local exclusivo, separado dos demais, em armário fechado. 
 b) Os pacotes esterilizados  devem ser manipulados o mínimo possível e com cuidado, respeitando o prazo 

de validade da esterilização. 
 c) O armário deve estar a uma distância mínima de 20 cm do chão, 50cm do teto e 5cm da parede. 
 d) Não há necessidade de reprocessar os instrumentais com pacotes danificados. 
 e) O local de armazenamento deve ser limpo e organizado periodicamente. 
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16. Durante qualquer procedimento odontológico, o ACD deve estar portando: 

 a) roupas adequadas, jaleco manga longa, touca, máscara e sapato fechado; 
 b) roupas frescas, jaleco manga curta, touca, máscara e sapato fechado; 
 c) roupas adequadas, jaleco sem manga, touca, máscara e sapato fechado; 
 d) roupas adequadas, jaleco manga longa, touca, máscara e sapato fechado, luvas grossas de borracha; 
 e) roupas adequadas, touca, máscara, fitas amarelas e sapato fechado. 
 

17. Considere os equipamentos de proteção individual que o atendente de consultório dentário deve utilizar no 
atendimento ao paciente. 

 I. Gorro 
 II. Óculos de proteção 
 III. Sapatilhas 
 IV. Avental 
 V. Luva grossa de borracha 

 São verdadeiros apenas os itens: 

 a) I e II. 
 b) I e III. 
 c) II e IV. 
 d) I, II e III. 
 e) I, II, III e IV 

 
18. O tipo de isolamento em que se utilizam roletes de algodão ou gaze, introduzidos na boca do paciente com 

a ajuda de uma pinça clínica e sugador, é: 

 a) absoluto; 
 b) relativo; 
 c) complementar; 
 d) adjacente; 
 e) conjugado. 

 
19. A dentição decídua e a permanente apresentam, respectivamente: 

 a) 20  e  32 dentes; 
 b) 18  e  30 dentes; 
 c) 20  e  36 dentes; 
 d) 12  e  32 dentes; 
 e) 22  e  32 dentes. 
 

20. Relacione corretamente as duas colunas.  

 I. Fórceps 1. Servem para medir a profundidade das bolsas periodontais. 
 II. Espátulas de inserção 2. Levam material à cavidade preparada. 
 III. Sondas milimetradas 3. Servem também para remover cárie. 
 IV. Brocas 4. Fixam o isolamento com dique de borracha no elemento dentário. 
 V. Grampos para isolamento 5. Utilizados para exodontia. 

 Escolha a alternativa que apresenta a correlação correta. 

 a) I-5, II-3, III-1, IV-2, V-4. 
 b) I-2, II-1, III-3, IV-4, V-5. 
 c) I-5, II-2, III-1, IV-3, V-4. 
 d) I-3, II-4, III-1, IV-5, V-2. 
 e) I-3, II-5, III-2, IV-4, V-1 
 

21. Em relação ao Equipamento de Proteção Individual (EPI), assinale a alternativa CORRETA. 

 a) Os óculos devem ser confortáveis, com boa vedação lateral, totalmente transparentes, mas não podem 
permitir a lavagem com água e sabão. 

 b) Calçados devem ser fechados com solado antiderrapante. 
 c) Luvas de procedimentos cirúrgicos e luvas grossas de borracha podem ser usadas indiferentemente 

para qualquer procedimento e previnem a infecção cruzada. 
 d) O avental deve ser de mangas curtas, de tecido claro e confortável. 
 e) A mesma máscara pode ser usada durante uma semana. 
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22. Assinale a alternativa que apresenta, CORRETA E RESPECTIVAMENTE, a numeração dos seguintes 

dentes: segundo molar superior esquerdo, primeiro molar superior direito, primeiro molar inferior direito 
decíduo, incisivo central inferior direito e incisivo central inferior esquerdo decíduo. 

 a) 27, 16, 84, 41 e 71. 
 b) 26, 17, 45, 31 e 41. 
 c) 27, 16, 45, 31 e 32. 
 d) 17, 26, 85, 41 e 71. 
 e) 16, 18, 48, 31 e 41. 

 
23. Em relação à lavagem das mãos, é correto afirmar que: 

 a) a acetona e o éter são recomendados como antissépticos; 
 b) é a ação menos importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares; 
 c) o uso de luvas dispensa a lavagem das mãos; 
 d) deve ser realizada somente no início e no final de cada turno de trabalho; 
 e) é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, utilizando-se sabão e água 

corrente abundante. 
 

24. São funções da ACD, EXCETO: 

 a) Organizar o agendamento dos pacientes. 
 b) Esterilizar o instrumental a ser utilizado. 
 c) Desinfectar o campo operatório. 
 d) Diagnosticar lesões peribucais. 
 e) Agendar o retorno dos pacientes e entrega de receituário. 

 
25. Durante o dia a dia da clínica odontológica, vários são os procedimentos realizados. Para que haja uma 

organização e uma sequência lógica de atendimento, o ACD deve atentar-se para: 

 a) indicar ao CD a melhor técnica anestésica; 
 b) aplicar métodos de esterilização e desinfecção corretos; 
 c) realizar a prescrição de medicamentos, aliviando assim a atividade do dentista; 
 d) colaborar com o dentista no diagnóstico; 
 e) administrar medicação endovenosa e intra-muscular. 
 

26. Qual alternativa completa, respectivamente, os espaços com a forma verbal adequada? 

 I. ____________ casas e apartamentos. 
 II. ____________ de secretárias bilíngues. 
 III. ____________ a janela da sua sala. 
  
 a) Alugam-se – Precisa-se – Abra  
 b) Alugam-se – Precisam-se – Abra 
 c) Aluga-se – Precisa-se – Abra 
 d) Alugam-se – Precisa-se – Abre 
 e) Aluga-se – Precisa-se – Abre 
 

27. Assinale a alternativa que completa CORRETA E RESPECTIVAMENTE as lacunas do seguinte texto. 

“Caravaggio, o pintor que fez do embate entre luz e sombras uma _________, ganha sua maior mostra no 
Brasil. Foi um ______ imenso para trazer um ______pequeno, ______ de valor _________.  
 

 a) obsesção – esforso – asservo – mas – extraordinario  
 b) obseção – esforso – acervo – mas – estraordinário  
 c) obscessão – esforço – acervo – mais – extraordinário  
 d) obseção – esforso – asservo – mais – estraordinário 
 e) obsessão – esforço – acervo – mas – extraordinário 
 

28. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do sinal indicativo da crase. 

 a) O filho da Regina foi o primeiro à chegar. 
 b) Dei o recado àquele homem que está saindo. 
 c) Os dois lutadores estavam, enfim, frente à frente. 
 d) Atende-se de segunda-feira à sábado. 
 e) Um à um os candidatos foram se aproximando. 
 



5 

 

29. Qual alternativa completa, respectivamente, os espaços com a forma verbal adequada? 
 I. As secretárias não haviam ________ o documento. 
 II. O pedido foi _______ logo em seguida. 
 III. As reuniões tinham sido _______ pelo presidente. 
 IV. Os funcionários tinham ________ atrasados. 
 V. A louça já estava ___________.  
  
 a) impresso – aceito – suspensas – chego – enxuta  
 b) imprimido – aceito – suspendidas – chego – enxugada  
 c) imprimido – aceito – suspensas – chegado – enxuta  
 d) impresso – aceito – suspendidas – chego – enxugada  
 e) imprimido – aceitado – suspendidas – chegado – enxugada  
 

30. Quanto à concordância, que frases estão corretas? 
 I. É necessário muita disposição. 
 II. É necessário disposição. 
 III. É necessária muita disposição. 
 IV. É necessária disposição. 
  
 a) Todas. 
 b) Apenas I e II. 
 c) Apenas I e IV. 
 d) Apenas II e III. 
 e) Apenas III e IV. 
 
 




