
 
 

 

CONCURSO PÚBLICO 
De Provas e Títulos 2012- Edital nº 434 

 

Provimento de Cargos Públicos do Quadro da Prefeitura do Município de Jundiaí. 
 

CADERNO  DE  QUESTÕES    
 

 

014 – Auxiliar Consultório Dentário 
 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES. 
 

1 Confira se, além deste CADERNO DE QUESTÕES referente ao cargo escolhido, que contém 40 questões objetivas, 
você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas da prova. 

2 Verifique se o seu nome e o número de sua inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em 
caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

3 Após a conferência, assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando, de preferência, 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

4 Não dobre, não amasse e nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele somente poderá ser substituído caso esteja 
danificado na barra de reconhecimento para leitura óptica. 

5 No CARTÃO-RESPOSTA marque para cada questão a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 
preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, à caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Preencha os 
campos de marcação completamente, sem deixar espaços em branco. 

6 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 
Apenas uma responde adequadamente à questão. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão. A 
marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

7 O tempo disponível para esta prova é de três horas.  

8 Sugerimos que reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações 
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação. 

9 Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. Você 
somente poderá deixar o local de prova após 1 hora do início da aplicação da prova. 

10 Você será excluído do exame caso utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem 
como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie. 

11 O penúltimo e o antepenúltimo candidato que terminar a prova deverão ficar na sala até o último candidato entregar a 
prova. O candidato que estiver fazendo a prova por último não é testemunha, e sim a pessoa que está sendo observada. 

 

 

 

 

 NOME DO CANDIDATO:  _________________________________________   
 

Nº de Inscrição: ________ | RG nº: ___________________ | Sala: ___ | Carteira:____  
 

GRUPO MAKIYAMA 
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Língua Portuguesa 
 

Texto para as questões de 01 a 05. 
 

Como e quando surgiu a comida enlatada? 
 

Ela foi criada no século XIX para atender a uma necessidade 
militar básica: conservar alimentos para exércitos em 
campanha. O processo que evita que a comida estrague, 
preservando-a em recipientes fechados e esterilizados por 
aquecimento, começou a ser desenvolvido na França pelo 
cozinheiro Nicolas Appert, em 1795. Sua maior motivação foi 
a recompensa oferecida pelo governo francês a quem 
desenvolvesse um método que impedisse a deterioração dos 
alimentos para consumo das tropas do país. Appert usou 
jarros de vidro tampados com rolhas e selados com cera, 
mantidos em água fervente para preservar, entre outras 
coisas, sopas, sucos, laticínios e doces. O resultado dessa 
experiência foi publicado num livro que chegou às mãos do 
comerciante inglês Peter Durand. Em 1810, Durand 
patenteou o uso de recipientes revestidos com estanho, a 
futura lata, além dos vasilhames de vidro empregados por 
Appert. Em 1815, os soldados franceses e britânicos já se 
alimentavam com enlatados. 
Em 1830, esses produtos deixaram de ser, na Europa, 
exclusividade militar, mas a procura por sopas, sardinhas, 
ervilhas e tomates vendidos no novo tipo de embalagem era 
fraca por causa do preço alto. Mesmo assim, a novidade 
chegou aos Estados Unidos, onde, em 1926, a companhia 
texana Hormel lançou um produto que faria muito sucesso: a 
presuntada em lata da famosa marca Spam (cujo nome - 
abreviação de spiced ham, "presunto picante" - curiosamente 
virou sinônimo de e-mail indesejado!). A partir da década de 
30, os enlatados se tornaram populares em todo o planeta e 
hoje cerca de 200 bilhões de latas de comida são produzidas 
anualmente. 
Texto extraído de <http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-e-quando-surgiu-a-
comida-enlatada>   Acesso em 28/09/2012 
 

Questão 01 
De acordo com o texto, por qual motivo o processo de 
envasamento de alimentos foi inventado? 
A Para evitar que os soldados da guerra carregassem o 

peso extra dos alimentos entre seus equipamentos. 
B A fim de expandir o comércio de alimentos pelo mundo. 
C Para permitir que os soldados incluíssem presuntada em 

lata em sua alimentação. 
D Porque esse processo baratearia o custo dos alimentos, 

que se excede durante a guerra. 
E A fim de conservar os alimentos para as tropas que 

estavam na guerra. 
 

Questão 02 
No princípio, como eram desinfetados os recipientes onde 
seriam postos os alimentos? 
A Eram mantidos em vidros. 
B Eram revestidos com vidro e estanho. 
C Eram lavados à mão pelos ingleses. 
D Os recipientes eram esterilizados por aquecimento. 
E Os recipientes eram esterilizados com estanho e cera. 
 

Questão 03 
O método de envasamento de alimentos em recipiente com 
revestimento metálico foi criado por um 
A cozinheiro francês. 
B comerciante inglês. 
C militar americano. 
D metalúrgico americano. 
E soldado britânico. 
 

Questão 04 
Os alimentos vendidos no tipo de recipiente citado na questão 
anterior não eram muito procurados, pois 
A Tinham um sabor estranho. 
B Deterioravam-se com mais facilidade. 
C Tinham preço elevado. 
D Eram vendidos apenas nos Estados Unidos. 
E Só poderiam ser consumidos por membros das forças 

armadas. 
 

Questão 05 
Leia as assertivas acerca do texto: 
 

I O inventor dos vasilhames revestidos com metal 
continuou a utilizar os vasilhames de vidro. 

II Quando a novidade dos alimentos enlatados chegou aos 
Estados unidos, em 1815, uma indústria do Texas lançou 
a “presuntada”. 

III Os enlatados se tornaram mundialmente famosos a partir 
de 1830. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em: 
A I 
B II 
C III 
D II e III 
E I, II e III 
 

Questão 06 
Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas das palavras tra__eira,  fri__ão,  
con__a  e  formo__ura. 
A -s/  -x/  -ch/  -s 
B -s/  -cç/  -ch/  -s 
C -z/  -cç/  -x/  -s 
D -z/  -cç/ -ch/  -z 
E -z/  -x/  -x/  -z 
 

Questão 07 
Assinale a alternativa em que o vocábulo NÃO está 
corretamente acentuado. 
A Carcará. 
B Indulgência. 
C Proíbição. 
D Êmbolo. 
E Prodígio. 
 

Questão 08 
Analise as assertivas abaixo: 
 

I Está aberta a temporada de pesca de competição. 
II Agora são uma hora em ponto. 
III As últimas enchentes foram as mais piores de todos os 

tempos. 
IV Até agora ninguém me explicou o porquê do adiamento 

da prova. 
 

Está gramaticalmente CORRETO apenas o que se afirma em: 
A II 
B III 
C I, II, III e IV 
D II e III 
E I e IV 
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Texto para as questões 09 e 10. 
 
Me encontra (Charlie Brown Jr) 
 

Hoje eu vou sair para encontrar o amor 
Que espero há tanto tempo e ainda não rolou. 
O vento diz que é hoje em meio à multidão 
Que eu vou encontrar a dona do meu coração. 
 

E aí sempre... 
Sorrir, chorar e ter alguém pra compartilhar sempre 
Viver para alguém que me ama e dividir sempre 
Felicidade e amor. 
[...] 
Extraído de  <http://www.vagalume.com.br/charlie-brown-jr/me-
encontra.html#ixzz283IKhB8h>   Acesso em 01/10/2012 
 

Questão 09 
 [...] “O vento diz que é hoje em meio à multidão/ Que eu vou 
encontrar a dona do meu coração.” 
 

Que figura de linguagem encontramos no trecho acima? 
A Antítese. 
B Hipérbole. 
C Personificação. 
D Aliteração. 
E Ironia. 
 

Questão 10 
[...] “Sorrir, chorar e ter alguém pra compartilhar sempre” [...] 
 

Os verbos destacados no trecho acima encontram-se na 
forma infinitiva impessoal. Como ficariam esses verbos se a 
oração estivesse na 3ª pessoa do singular do futuro do 
pretérito do indicativo? 
A Sorrirá, chorará e terá alguém pra compartilhar sempre. 
B Sorri, chora e tem alguém pra compartilhar sempre. 
C Sorria, chore e tenha alguém pra compartilhar sempre. 
D Sorriria, choraria e teria alguém pra compartihar sempre. 
E Sorrisse, cantasse e tivesse alguém pra compartilhar 

sempre. 
 

 

Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal 
 

Questão 11 
Sobre o desenvolvimento das diretrizes da política nacional 
de saúde bucal, é correto afirmar:  
A São resultantes de um processo de discussões com os 

coordenadores estaduais de saúde bucal. 
B São resultantes de um processo de discussão com os 

coordenadores municipais de saúde bucal. 
C São resultantes de um processo de discussões com os 

coordenadores federais de saúde bucal. 
D São resultantes de discussões entre dentistas 

selecionados aleatoriamente. 
E São resultantes de discussões entre indivíduos comuns.  
 

Questão 12 
Dentre as requisições feitas para a adequação do processo 
de trabalho ao modelo de atenção proposto nesta legislação 
temos que: a equipe deve estar capacitada a oferecer de 
forma conjunta ações de promoção, proteção, prevenção, 
tratamento, cura e reabilitação, tanto no nível individual 
quanto coletivo. De acordo com a requisição apresentada, 
podemos relacioná-la com:  
A Interdisciplinaridade e Multiprofissionalismo 
B Integralidade da Atenção 
C Intersetorialidade 
D Ampliação e Qualificação da Assistência 
E Condições de Trabalho 
 
 
 
 
 

Questão 13 
O desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em 
saúde bucal segue diversos princípios, entre eles: Gestão 
Participativa, Ética, Acesso, Acolhimento, Vínculo e 
Responsabilidade Profissional. Entende-se pelo princípio de 
gestão participativa:  
A Desenvolver ações para o usuário considerando-o em 

sua integralidade bio-psico -social. Pressupõe que o 
serviço de saúde seja organizado de forma usuário-
centrada, garantido por uma equipe multiprofissional, nos 
atos de receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e 
acompanhar. Significa a base da humanização das 
relações e caracteriza o primeiro ato de cuidado junto 
aos usuários, contribuindo para o aumento da 
resolutividade. 

B Definir democraticamente a política de saúde bucal, 
assegurando a participação das representações de 
usuários, trabalhadores e prestadores, em todas as 
esferas de governo. 

C Responsabilizar a unidade ou serviço de saúde na 
solução dos problemas em sua área de abrangência, 
através da oferta de ações qualificadas, eficazes e que 
permitam o controle, pelo usuário, no momento de sua 
execução. Expressão-síntese da humanização da 
relação com o usuário e sua construção requer a 
definição das responsabilidades de cada membro da 
equipe pelas tarefas necessárias ao atendimento nas 
situações de rotina ou imprevistas. É o resultado das 
ações do acolhimento e, principalmente, da qualidade da 
resposta (clínica ou não) recebida pelo usuário. 

D Buscar o acesso universal para a assistência e dar 
atenção a toda demanda expressa ou reprimida, 
desenvolvendo ações coletivas a partir de situações 
individuais e vice-versa e assumindo a responsabilidade 
por todos os problemas de saúde da população de um 
determinado espaço geográfico. Prioridade absoluta 
deve ser dada aos casos de dor, infecção e sofrimento. 

E Assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos 
princípios universais da ética em saúde. 

 

Questão 14 
Assinale a alternativa onde são apresentadas apenas ações 
de promoção e proteção à saúde:  
A Diagnóstico e tratamento da doença. 
B Recuperação parcial ou total das capacidades perdidas. 
C Reintegração do individuo ao seu ambiente social. 
D Fluoretação das águas, educação em saúde e higiene 

bucal supervisionada. 
E Reintegração do indivíduo a sua atividade profissional. 
 

Questão 15 
As diretrizes da política nacional de saúde bucal, deverão 
estar em permanente construção, tendo em vista que existe 
uma constante variação nas “condições de saúde bucal na 
população brasileira”, sendo assim podemos considerar que 
estavas variações sejam:  
A Sanitárias, epidemiológicas, regionais e culturais.  
B Sanitárias, regionais, climáticas e socioeconômicas. 
C Epidemiológicas, raciais, sociais e culturais. 
D Regionais, climáticas, socioeconômicas e sanitárias. 
E Raciais, regionais, epidemiológicas e climáticas. 
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Questão 16 
Podemos classificar as ações de recuperação à saúde como 
sendo:  
A Ações que visam à redução de fatores de risco, que 

constituem ameaça à saúde das pessoas, podendo 
provocar -lhes incapacidades e doenças. 

B Ações que envolvem o diagnóstico e o tratamento de 
doenças, visto que o diagnóstico precoce, assim como a 
instituição imediata do tratamento, visam deter a 
progressão da doença e impedem o surgimento de 
eventuais incapacidades e danos decorrentes.  

C Ações que diminuem parcial ou totalmente as 
consequências das capacidades perdidas como 
resultado da doença e promovem a reintegração do 
indivíduo ao seu ambiente social e a sua atividade 
profissional. 

D Ações que objetivam a apropriação do conhecimento 
sobre o processo saúde-doença incluindo fatores de 
risco e de proteção à saúde bucal, assim como a 
possibilitar ao usuário mudar hábitos apoiando-o na 
conquista de sua autonomia. 

E Ações educativas preventivas realizadas no âmbito das 
unidades de saúde, nos domicílios, grupos de rua, 
escolas, creches, associações, clube de mães ou outros 
espaços sociais, oferecidos de forma contínua. 

 

Questão 17 
Podemos considerar as ações de: organizar o pronto-
atendimento de acordo com a realidade local, avaliar a 
situação de risco à saúde bucal na consulta de urgência e 
orientar o usuário para retornar ao serviço e dar continuidade 
ao tratamento, como sendo ações de:  
A Prevenção e controle do câncer bucal. 
B Implantação e aumento da resolutividade do pronto-

atendimento. 
C Inclusão de procedimentos mais complexos na atenção 

básica. 
D Inclusão da reabilitação protética na atenção básica. 
E Ampliação do acesso. 
 

Questão 18 
Em relação à estratégia de saúde da família, assinale a 
alternativa que apresenta apenas afirmações verdadeiras:  
 

I Foi criada em 1994 e normatizada pela Norma 
Operacional Básica do SUS de 1996 – NOB/SUS-96, 
que definiu suas formas de financiamento, incluindo-a no 
Piso da Atenção Básica – PAB. 

II É uma estratégia do SUS, devendo estar em 
consonância com seus princípios e diretrizes. 

III Na estratégia de saúde da família, a visita domiciliar, não 
se apresenta como sendo um procedimento rotineiro.  

IV A estratégia de saúde da família é socialmente 
insensível, não colocando de frente profissionais e a 
realidade.  

V Ao colocar para a saúde bucal a proposta de sua 
inserção em uma equipe multiprofissional, além de 
introduzir o “novo”, afronta valores, lugares e poderes 
consolidados pelas práticas dos modelos que o 
antecederam. 

 

A As alternativas I, II e IV estão corretas. 
B As alternativas II, IV e V estão corretas. 
C As alternativas I, III e IV estão corretas. 
D As alternativas I, II e V estão corretas.  
E As alternativas I, II e III estão corretas.  
 
 
 

Questão 19 
Temos como ações de prevenção e controle do câncer bucal, 
de acordo com as diretrizes da política nacional de saúde 
bucal: 
A Contribuir para a instalação de equipamentos em 

laboratórios de prótese dentária. 
B Orientar sobre a possibilidade de atendimento durante a 

gestação. 
C Realizar rotineiramente exames preventivos para 

detecção precoce, garantindo-se a continuidade da 
atenção em todos os níveis de complexidade, mediante 
negociação e pactuação com representantes das três 
esferas de governo. 

D Capacitar técnicos em prótese dentária e auxiliares de 
prótese dentária da rede SUS para implementação 
desses serviços. 

E Aumentar o vínculo, ampliar a credibilidade e o 
reconhecimento do valor da existência do serviço público 
odontológico em cada local.  

 

Questão 20 
Segundo as diretrizes da politica nacional de serviço bucal, as 
ações e serviços devem resultar de um adequado 
conhecimento da realidade de saúde de cada localidade para 
que, a partir disso, possa ser construída uma prática 
efetivamente resolutiva. Sendo assim é de extrema 
importância para o desenvolvimento destas ações e serviços 
conhecer:  
A As condições de vida dos indivíduos, as atividades de 

lazer que costumam realizar, as concepções que têm 
acerca de seus amigos e vizinhos seus hábitos e as 
providências que tomam para resolver seus problemas.  

B As condições de vida dos indivíduos, as concepções que 
têm acerca de seus parentes, seus hábitos e 
providências que tomam para resolver seus problemas 
financeiros bem como os seus problemas de ordem 
pessoal. 

C As condições de vida dos indivíduos, as representações 
e as concepções que têm acerca de sua saúde, seus 
hábitos e as providências que tomam para resolver seus 
problemas quando adoecem bem como o que fazem 
para evitar enfermidades. 

D As condições de vida dos indivíduos, as atividades de 
lazer que costumam realizar, as concepções que têm 
acerca de seu estado emocional, seus hábitos e 
providências que tomam para resolver seus problemas 
emocionais.  

E As condições de vida dos indivíduos, as representações 
e concepções que têm acerca de seu modo de vida, as 
atividades educacionais que costuma realizar, as 
providências que tomam para resolver seus desafetos. 

 

Conhecimentos Específicos 
 

Questão 21 
Tratamos como ética profissional:  
A Um conjunto de normas e princípios à conduta humana 

vista sob o ângulo da moral. 
B Um conjunto de normas e princípios à conduta humana 

vista sob o ângulo pessoal. 
C Um conjunto de normas e princípios à conduta humana 

vista de forma aleatória.  
D Um conjunto de normas e princípios à conduta humana 

vista de forma individual. 
E Um conjunto de normas e princípios à conduta humana 

vista de forma aleatória e impessoal.  
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Questão 22 
A profissão de atendente de consultório dentário é 
regulamentada pelo conselho federal de odontologia através 
de normas para procedimentos nos conselhos de odontologia. 
O capítulo V destas normas descreve as atividades privativas 
do auxiliar de consultório dentário. Assinale a alternativa onde 
são apresentadas apenas atividades que poderão ser 
exercidas pelo auxiliar de consultório dentário:  
A Manipular materiais de uso odontológico e prestar 

assistência, direta ou indiretamente, ao paciente sem a 
indispensável supervisão do cirurgião dentista.  

B Exercer a atividade de forma autônoma e marcar 
consultas. 

C Orientar os pacientes sobre higiene bucal e preparar o 
paciente para o atendimento. 

D Aplicar métodos preventivos para controle de cárie dental 
e fazer propaganda de seus serviços em jornais ou 
folhetos.  

E Promover isolamento do campo operatório e realizar na 
cavidade bucal do paciente, procedimentos não 
discriminados nos incisos do artigo 20 destas normas.  

 

Questão 23 
Em relação à conduta do auxiliar de consultório dentário 
frente ao cirurgião dentista é correto afirmar:  
 

I O auxiliar de consultório dentário deverá ser fiel aos seus 
hábitos, princípios e ao seu trabalho. 

II O auxiliar deverá estar sempre preparado a atender as 
solicitações do cirurgião dentista, desde que estas 
solicitações sejam cabíveis. 

III O auxiliar não deverá ser punido com advertência em 
caso de realização inadequada das tarefas destinadas a 
ele. 

 

Assinale a alternativa que apresenta apenas sentenças 
verdadeiras: 
A I e II 
B II e III 
C III e I 
D III apenas 
E II apenas  
 

Questão 24 
O comportamento no trabalho de um auxiliar de consultório 
dentário está sujeito a regras de conduta. Faz parte deste 
comportamento: pontualidade, espírito de iniciativa, boa 
vontade, colaboração, responsabilidade, discrição e assumir 
uma postura adequada. Podemos definir espírito de iniciativa 
em um auxiliar de consultório dentário como sendo:  
A Assumir atitude que vise atingir os objetivos comuns de 

todo grupo de trabalho.  
B Estar consciente de suas próprias atitudes, de seus 

deveres e atribuições.  
C Condicionar o comportamento mostrando o controle 

sobre situações difíceis.  
D Procurar encontrar a melhor forma de desempenhar as 

atribuições, buscando sempre o maior aperfeiçoamento.  
E Chegar com alguns minutos de antecedência o que 

possibilita uma organização do local de trabalho.  
 

Questão 25 
Pode-se dizer que para o auxiliar de consultório dentário, o 
conceito de administração encontra-se intimamente ligado ao 
de:  
A Apreensão  
B Obsessão 
C Organização  
D Realização  
E Educação 
 

Questão 26 
Podemos dizer que a ergonomia em odontologia objetiva:  
A Simplificação do trabalho, prevenção da fadiga e maior 

conforto do paciente, sem a necessidade de se levar em 
consideração o conforto do cirurgião dentista. 

B Simplificação do trabalho, prevenção da fadiga e maior 
conforto do cirurgião dentista, sem a necessidade de se 
levar em consideração o conforto o paciente. 

C Simplificação do trabalho e prevenção da fadiga apenas, 
sem a necessidade de se levar em consideração o 
conforto do paciente e do cirurgião dentista.  

D Simplificação do trabalho, prevenção da fadiga e maior 
conforto tanto do cirurgião dentista quanto ao paciente.  

E Simplificação do trabalho e maior conforto tanto do 
cirurgião dentista quanto ao paciente sem a necessidade 
de se levar em consideração a fadiga do profissional.  

 

Questão 27 
Os princípios de tempo, ação e movimento, dão uma noção 
de racionalização dentro da ergonomia. Podemos definir o 
princípio de ação como sendo:  
A Tempo produtivo em termos de remuneração. 
B Atos que o cirurgião dentista executa durante o 

atendimento ao cliente. 
C Parcela de tempo que o cirurgião dentista dedica ao 

paciente em seu consultório. 
D Esforço físico que fazemos em todo o corpo ou parte 

dele para realizarmos o trabalho. 
E Quantidade de segundos, minutos ou horas que 

levaremos para fazer o trabalho. 
 

Questão 28 
Para a execução correta e eficiente de um trabalho a quatro 
mãos (auxiliar de consultório dentário e cirurgião dentista), a 
área de trabalho deverá ser dividida em quatro zonas. Uma 
destas zonas será um espaço vazio, situado entre o dentista 
e o auxiliar, podendo ser ocupada pelo dentista em certas 
manobras. A zona correspondente a essa descrição é: 
A Área do dentista 
B Área operacional 
C Área estática  
D Área do auxiliar  
E Área de transferência  
 

Questão 29 
Fazem parte da composição da cavidade oral:  
A Língua, freios e assoalho bucal. 
B Gengivas, dentes e ilíaco. 
C Palato duro, palato mole e falanges. 
D Mucosa labial, mucosa das regiões genianas e tíbia. 
E Língua, gengivas e etmoide.  
 

Questão 30 
Assinale a alternativa que apresenta os possíveis métodos 
para a identificação dos dentes através de números:  
A Cruz de Redier e nomenclatura de dois dígitos. 
B Nomenclatura de quatro dígitos e curva de Redier.  
C Estrela de Redier e nomenclatura de três dígitos.  
D Nomenclatura de quatro dígitos e estrela de Redier.  
E Cruz de Redier e nomenclatura de três dígitos.  
 

Questão 31 
A língua é um órgão formado por músculos e revestido por 
uma mucosa. Na mucosa de revestimento encontram-se 
pequenas estruturas que através de suas terminações 
nervosas são responsáveis pela sensação de amargo, azedo 
doce e salgado. Podemos denominar essas estruturas como 
sendo:  
A Papilas gengivais  
B Papilas gustativas 
C Cemento  
D Tonsilas palatinas 
E Úvula  
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Questão 32 
São substâncias utilizadas no processo de desinfecção:  
A Hipoclorito de sódio, fenol sintético e álcool etílico a 30%. 
B Álcool etílico a 70%, glutaraldeído e carbonato de cálcio. 
C Iodóforos, paraformoldeído e bicarbonato de sódio. 
D Fenol sintético, Hipoclorito de sódio e paraformoldeído. 
E Carbonato de cálcio, bicarbonato de sódio e álcool etílico 

a 30%. 
 

Questão 33 
Na anatomia dentária, a camada externa que se liga ao osso 
através de ligamentos periodontais, recebe o nome de: 
A Polpa 
B Cemento 
C Cúspide 
D Cíngulo 
E Fissura 
 

Questão 34 
Sobre as funções dos dentes, é correto afirmar: 
 

I Os dentes incisivos perfuram os alimentos. 

II Os dentes caninos cortam os alimentos. 

III Os dentes pré-molares amassam os alimentos 
 

Está correto apenas o que se afirma em: 
A I 
B II 
C III 
D I e II 
E I, II e III 
 

Questão 35 
“Aparelho que utiliza o calor seco para esterilização de 
instrumentais” 
 

A definição acima refere-se ao: 
A Amalgamador 
B Fotopolimerizador 
C Autoclave 
D Negatoscópio 
E Estufa 
 

Questão 36 
O equipamento utilizado para bombear ar para as pontas da 
seringa tríplice no equipo e nas pontas sugadoras, é 
denominado: 
A Caixa de comando 
B Bomba de alta sucção 
C Compressor 
D Seladora automática 
E Esterilizador de bolinhas 
 

As questões de 37 a 40 são para identificação de 
equipamentos ou instrumentais próprios da função de 
Auxiliar de Consultório Dentário. Assinale a alternativa que 
nomeia corretamente cada um. 
 

Questão 37 

 
 

A Amalgamador 
B Fotopolimerizador 
C Autoclave 
D Negatoscópio 
E Estufa 

Questão 38 
 

 
 
A Caneta de alta rotação 
B Micromotor 
C Peça reta 
D Seringa tríplice 
E Contra ângulo 
 

Questão 39 
 

 
 
 
 
 
 
 
A Caneta de alta rotação 
B Micromotor 
C Peça reta 
D Seringa tríplice 
E Contra ângulo 
 

Questão 40 
 

 
 
A Amalgamador 
B Fotopolimerizador 
C Autoclave 
D Negatoscópio 
E Estufa 
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FOLHA DE RASCUNHO 

 

O Candidato poderá levar esta folha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RASCUNHO DO GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Reservados todos os direitos. É proibida a publicação ou 

reprodução total ou parcial deste documento, sob quaisquer 

formas ou sob quaisquer meios, sem permissão expressa do 

Grupo Makiyama. 

 

 

 
 







