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1. O auxiliar para evitar infecções e contaminações devem lavar as 
mãos com sabão neutro, reservando o uso de sabão com 
antisséptico antes de procedimentos cirúrgicos e em situações de 
extrema contaminação das mãos. A secagem deve ser feita com: 
a) Toalha 100% algodão. 
b) Toalha 100% poliéster. 
c) Toalha 100% microfibra. 
d) Papel-toalha descartável e não reciclado. 

 

2. As torneiras recomendadas para lavagem das mãos em 
consultórios odontológicos são aquelas por acionamento não 
manual por evitar: 

I. Recontaminação da mão durante o fechamento do registro. 
II. Recontaminação do ambiente. 

III. Recontaminação da roupa. 
 

Dos itens acima: 
a) I está correto. 
b) II está correto. 
c) III está correto. 
d) II e III estão corretos. 

 

3. Complete as lacunas corretamente. A máscara do dentista e de 
seu auxiliar representa uma barreira _________ de proteção de 
transmissão de _________, tanto do paciente para os 
profissionais, como dos profissionais para o paciente.  
a) Química / infecções. 
b) Química / infestações. 
c) Física / infecções. 
d) Física / infestações.  

 

4. O uso de luvas nos procedimentos dentários é: 
a) Dispensada desde que haja uma boa assepsia das mãos.  
b) Dispensada desde que não haja ventilação na ambiente.  
c) Dispensada desde que não haja oposição pelo paciente. 
d) Indispensável para qualquer contato direto ou indireto com 

sangue ou fluídos corpóreos. 
 

5. Dos itens descritos abaixo fica proibido ao consultório dentário: 
a) Ventilação natural. 
b) Pisos complementares como carpetes e tapetes. 
c) Possuir lavatório. 
d) Revestimento de cadeiras de matérias impermeáveis. 

 

6. Quando a perda do tecido dentário é pequena e não existe a 
necessidade de recobrir completamente a plataforma oclusal (face 
do dente onde se mastigam os alimentos). Neste caso a 
restauração se estende por um território menor e não chega a 
recobrir a cúspides. Trata-se do: 
a) Inlay. 
b) Onlay. 
c) Overlay. 
d) Intralay. 

 

7. Os tipos de restaurações existentes são: 
a) Direta e oclusal. 
b) Direta e composta. 
c) Indireta e direta. 
d) Indireta e composta. 

 
 
 
 
 
 

8. A analgesia com óxido nitroso é uma técnica que teve sua 
utilização liberada recentemente ela poderá ser utilizada em: 
a) Crianças apenas. 
b) Menores de 20 anos apenas. 
c) Maiores de 18 anos apenas. 
d) Pessoas de qualquer idade. 

 

9. A ortodontia é um ramo da odontologia especializa em: 
a) Prótese dentária. 
b) Prevenção e tratamento das irregularidades dentais e faciais. 
c) Prevenção e tratamento das doenças que acometem os 

tecidos de sustentação e proteção dos dentes (tratamento da 
gengiva e do osso). 

d) Cirurgias no maxilar. 
 

10. Os selantes odontológicos funcionam como um método eficaz de: 
a) Prevenção da cárie dental. 
b) Clareamento caseiro. 
c) Prevenção ao câncer de boca. 
d) Prevenção à mononucleose. 

 

11. A anestesia local é comumente a mais utilizada em procedimento 
odontológico; ela é formada por: 
a) Substâncias que em contato com as células mandibulares 

anulam o pulso da dor.  
b) Substâncias nocivas usadas apenas em grande necessidade. 
c) Substâncias que em contato com a fibra nervosa, impedem a 

passagem de impulsos dolorosos. 
d) Substâncias que atuam no sistema nervoso central e 

provocam em estado de inconsciência e perda de reflexos. 
 

12. A anamnese deve ser feita pelo dentista: 
a) Na primeira consulta. 
b) Na última consulta. 
c) Todas as consultas. 
d) Se houver necessidade do paciente. 

 

13. O coletor de lixo (lixeira), no consultório dentário, segundo as 
normas da vigilância sanitária deverá ser:   
a) De tampa com acionamento mecânico das mãos. 
b) De tampa acionada por um pedal. 
c) Sem tampa para haver mobilidade do profissional. 
d) Sem tampa para que não haja contaminação do ambiente. 

 

14. O auxiliar de consultório dentário exercerá funções: 
a) De assistência direta ao paciente sem supervisão do dentista. 
b) De assistência indireta ao paciente sem supervisão do 

dentista.  
c) Somente com a supervisão do dentista. 
d) Autônomas. 

 

15. Compete ao auxiliar de consultório dentário, exceto: 
a) Organizar e executar atividades de higiene bucal. 
b) Preparar o paciente para o atendimento. 
c) Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do 

instrumental, equipamentos odontológicos e do ambiente de 
trabalho. 

d) Realizar o procedimento odontológico em caso de urgência 
na falta do dentista. 
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16. Analise a informação: 
I. Auxiliar de consultório dentário está obrigado a se registrar 

no Conselho Federal de Odontologia e a se inscrever no 
Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição exerça 
suas atividades.  

II. Compete ao auxiliar de consultório dentário aplicar medidas 
de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio 
e descarte de produtos e resíduos odontológicos. 

 
Dos itens acima: 
a) I apenas está correto. 
b) II apenas está correto. 
c) Ambos estão corretos. 
d) Ambos estão incorretos. 

 

17. Complete a lacuna corretamente. Entende-se por vigilância 
__________ um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual 
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas 
de prevenção e controle das doenças ou agravos. 
a) Em saúde ambiental.  
b) Epidemiológica. 
c) Excessiva. 
d) Promulgada. 

 

18. Entende-se por vigilância sanitária: 
a) Promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim 

como visa a recuperação e a reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho, abrangendo 

b) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde 

c) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente. 

d) Execução de políticas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos. 

 

19. Quando a cárie chega à polpa do dente: 
a) Causa dor. 
b) Causa alívio. 
c) Está curada. 
d) Está em fase de cura. 

 

20. Caso a cárie dental não seja tratada, ou tratada tardiamente, o 
primeiro procedimento deverá ser: 
a) A extração do dente cariado. 
b) Uma pigmentação do dente. 
c) Uma remineralização do dente. 
d) Um tratamento de canal. 

 

21. Interdental e ortodôntica são exemplos comuns de: 
a) Cremes dentais. 
b) Escovas de dente. 
c) Escovas especiais para dentadura. 
d) Escovas especiais para língua e bochechas. 

 

22. Complete a lacuna corretamente. O __________ é uma massa 
que composta por bactérias colonizadoras da cavidade oral. 
a) Microfilme. 
b) Macrofilme 
c) Biofilme. 
d) Intrafilme. 

 

23. Analise a imagem: 
 

 
  

Trata-se de um: 
a) Limpador de palato oral. 
b) Limpador de gengiva. 
c) Limpador de língua. 
d) Limpador de bochechas. 

 

24. Analise a imagem: 

 
 

Trata-se de um: 
a) Buticão. 
b) Sonda exploradora. 
c) Sonda anestésica. 
d) Sonda reguladora. 

 

25. Analise a imagem: 

 
 

Trata-se de um: 
a) Espelho 3D. 
b) Espelho 20x. 
c) Espelho 14x. 
d) Espelho dental. 

 
 

26. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Cajamar, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) São símbolos do município o brasão, a bandeira e o hino, 

estabelecidos em lei. 
b) O município, além do distrito sede que é Cajamar, possui os 

distritos de Jordanésia e Polvilho. 
c) Os Vereadores, no exercício do mandato, são invioláveis por 

suas opiniões, palavras e votos no território do Município. 
d) O Poder Executivo é exercido pelos Vereadores, eleitos para 

mandato de quatro anos, na forma estabelecida na 
Constituição Federal. 
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27. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Cajamar, complete 
a lacuna abaixo e aponte a alternativa correta: 
No primeiro ano de cada legislatura, ___________, às dez horas, 
em sessão solene de instalação, independente de número, sob a 
presidência do Vereador mais votado entre os presentes, os 
Vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. 
a) No dia dois de fevereiro. 
b) No dia primeiro de janeiro. 
c) No dia primeiro de fevereiro. 
d) No dia primeiro de março. 

 

28. Acerca do Prefeito e do Vice-prefeito, analise as afirmações abaixo 
nos termos da Lei Orgânica do Município de Cajamar, e aponte a 
alternativa correta: 

I. O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão residir no território do 
Município. 

II. Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou 
vacância dos respectivos cargos, assumirá o Presidente da 
Câmara Municipal e na impossibilidade deste, o Vereador 
eleito pelo Plenário pela maioria absoluta dos votos. 

III. O Prefeito não poderá sem licença da Câmara, ausentar-se 
do Município ou afastar-se do cargo, por período superior a 
trinta dias, sob pena de perda do cargo. 

a) I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas I e II estão corretas. 
d) Apenas III está correta. 

 

29. Acerca da Lei Orgânica do Município de Cajamar, assinale a 
alternativa que não possui uma atribuição privativa do Prefeito: 
a) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como 

expedir decretos para sua fiel execução. 
b) Organizar os serviços administrativos da Câmara. 
c) Exercer a direção superior da administração pública. 
d) Decretar desapropriação. 

 

30. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Cajamar, analise as 
afirmações abaixo e aponte a alternativa correta: 

I. A administração pública direta, indireta e fundacional, de 
qualquer dos poderes do Município, obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, finalidade, eficiência e 
motivação. 

II. Constituem bens municipais apenas as coisas móveis que 
pertençam ao Município. 

III. O regime jurídico dos servidores municipais, da 
administração direta, das autarquias e fundações públicas é 
o celetista, segundo as regras do direito administrativo, 
atendendo os princípios da Constituição Federal e da Lei 
Orgânica do Município. 

a) I, II e III estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 

 

Analise o fragmento do texto “Um grande silêncio. Uma bela história”, 
de Pedro Simon e, aliado aos seus conhecimentos prévios, responda as 
questões 31 a 33: 
 
 Quando o deputado Ulysses Guimarães fez sua última 
viagem, eu disse: “Há um grande silêncio neste plenário. Há uma 
grande ausência nessas salas e corredores. Não obstante o silêncio e 
ausência, silêncio que perturba nossos ouvidos, ausência que fere 
nossos olhos, a voz forte de Ulysses Guimarães ecoa na consciência 
moral deste Parlamento, de nosso povo e do nosso tempo”. 

 Não encontro outra frase minha que possa definir melhor o 
que estou sentindo agora, com a partida do nosso presidente Itamar 
Franco. Nunca é “ex-presidente” alguém que, como ele, faz tantas 
coisas que ainda estão tão presentes no cotidiano brasileiro.  Nunca é 
“ex-presidente” quem governa acreditando que a política é “a arte de 
bem governar os povos”, como definiu o mestre Aurélio. O presidente 
Itamar trouxe estabilidade à economia. Foi o verdadeiro mentor dos 
programas de fundamentação bíblica do “dar de comer a quem tem 
fome”. Defendeu como ninguém a soberania nacional. E fez tudo isso 
sem um arranhão ético. Para ele, o dinheiro público era sagrado; e o 
exercício da função pública, um sacerdócio. 
 Há, portanto, outro grande silêncio no plenário do Senado 
Federal. Nas salas e nos corredores. Um silêncio que atravessa todas 
as casas deste país de tantos e tamanhos contrastes, que Itamar 
soube compreender como ninguém. (...) 
Fonte: Revista Época, 11/05/2011, p. 56. 
 

31. O texto acima trata: 
a) Da saída do presidente Itamar do Senado Federal. 
b) Da saída do presidente Itamar da presidência do Congresso 

Nacional. 
c) Da renúncia do presidente Itamar ao cargo de senador. 
d) Da morte do presidente Itamar Franco. 

 

32. Quando o autor diz que “Para ele, o dinheiro público era sagrado; 
e o exercício da função pública, um sacerdócio”, ele quer dizer 
que: 
a) O presidente Itamar Franco sempre vislumbrou que o 

dinheiro público pudesse torná-lo superior. 
b) O presidente Itamar Franco considerava a função pública 

como uma possibilidade de se tornar conhecido por todos 
como o criador do plano real. 

c) O presidente Itamar Franco sempre exerceu a função pública 
e lidou com o dinheiro público, com seriedade e correção.  

d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

33. De acordo com o texto, pode-se concluir que o autor: 
a) Acredita na superioridade de Ulysses Guimarães em 

comparação a Itamar Franco. 
b) Assim como é um grande admirador do legado de Ulysses 

Guimarães, o é do de Itamar Franco. 
c) Acredita que Itamar Franco deveria ter se apropriado da 

autoria de suas criações no governo. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

34. Complete as lacunas abaixo, com a devida concordância, e aponte 
a alternativa correta: 
É ________ a pesca nesta região. 
O meu sobrinho está crescendo _________. 
Há ______ crianças na creche neste ano do que no ano passado. 
a) Proibido – a olho visto – menos. 
b) Proibida – a olhos vistos – menas. 
c) Proibido – a olhos vistos – menos. 
d) Proibida – a olhos vistos – menos. 

 

35. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está 
incorreta: 
a) Naquela cidade, Luiz ou Cláudio disputará o cargo de 

prefeito. 
b) Não só os gerentes como também os faxineiros reclamaram 

ao diretor da empresa. 
c) O bloco de foliões da cidade de Cajamar se prepara para o 

Carnaval 2012. 
d) Deverão haver cinco seguranças organizando a passeata. 
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36. Não entrevistei ninguém apto a esta vaga. A devida classificação 
sintática do termo em destaque é: 
a) Objeto direto. 
b) Objeto indireto. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Complemento nominal. 

 

37. Acerca da utilização da crase, analise as afirmações abaixo e 
aponte a alternativa correta: 

I. Nós percorremos apartamento à apartamento em busca da 
minha correspondência. 

II. Eu te vejo amanhã, às sete horas, em frente ao botequim. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

38. Sobre a regência, analise as assertivas abaixo e indique a 
alternativa correta: 

I. A proposta agradou aos candidatos. 
II. A sua atitude implica em descrédito perante os lojistas. 
a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 
 

39. O termo em destaque na oração abaixo se classifica como: 
Aqueles meninos, netos da dona Tereza, deixaram o arquivo todo 
desorganizado. 
a) Vocativo. 
b) Aposto. 
c) Adjunto adnominal. 
d) Adjunto adverbial. 

 

40. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Os três primeiros-ministros ficaram hospedados no hotel 

mais famoso da cidade. 
b) Apesar de não querer sujeira em casa, adotou dois vira-latas. 
c) Distribui trinta e sete vales-refeições aos funcionários. 
d) Já comprei alguns reco-recos para o Carnaval. 

 

41. Aponte a alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas abaixo: 
- ______ você está parado aí boquiaberto? 
- Pois aquela é a casa ________ anseio. 
 
a) Porque – porque. 
b) Por que – porque. 
c) Por que – por que. 
d) Porque – por que. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42. Analise a notícia, amplamente divulgada por todos os meios de 
comunicação: 
“Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a assessoria de 
imprensa da Petrobras confirmou que o ministro da Fazenda, 
Guido Mantega, vai propor mudança na direção da estatal. 
Mantega, que é presidente do Conselho de Administração da 
Petrobras, indicou o nome ________ para substituir o atual 
presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli.  
A indicação será avaliada na próxima reunião do conselho, que 
será realizada no dia 9 de fevereiro. _________ atualmente é 
diretora de gás e energia da estatal. Segundo nota da Petrobras, 
o nome deve ser submetido à aprovação dos conselheiros. "Uma 
vez o assunto em questão seja aprovado pelo Conselho, a 
Companhia dará ampla divulgação do fato", afirmou, em nota, a 
estatal.  
De acordo com a agência Reuters, Gabrielli tem aspirações 
políticas e pode concorrer ao governo da Bahia em 2014. 
Segundo uma fonte do governo baiano, o governador Jaques 
Wagner (PT) já convidou Gabrielli para ocupar uma secretaria do 
Estado, mas não estava claro se ele não teria que cumprir uma 
quarentena. A diretora (...) é próxima da presidente Dilma 
Rousseff, tendo sido cotada para assumir o cargo de ministra-
chefe da Casa Civil. (...)” 
http://economia.terra.com.br, adaptado, 23/01/2011. 

 
A lacuna acima deve ser preenchida com: 
a) Jaqueline Roriz. 
b) Gleisi Hoffmann. 
c) Graça Foster.  
d) Roseana Sarney. 

 

43. Acerca da organização político-administrativa e da divisão regional 
do Brasil, assinale a alternativa incorreta: 
a) A capital do Estado de Piauí é Teresina. 
b) O Centro-Oeste é composto pelos Estados de Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul e Goiás. 
c) A Região Sudeste é formada por quatro Estados. 
d) Os Estados do Ceará, Maranhão e Pará se localizam na Região 

Nordeste. 
 

44. Qual é a área de um triângulo retângulo sabendo que a 
hipotenusa mede 15 cm e a soma dos catetos mede 21 cm? 
a) 108 cm². 
b) 84 cm². 
c) 54 cm². 
d) 76 cm². 

 

45. Qual é a soma dos múltiplos de 8, compreendidos entre 18 e 180? 
a) 4.060. 
b) 2.000. 
c) 3.120. 
d) 1.200. 

 

46. Uma circunferência tem 20 cm de diâmetro. Por um ponto situado 
a 26 cm do centro traça-se uma tangente que tem por medida: 
a) 22 cm. 
b) 18 cm. 
c) 20 cm. 
d) 24 cm. 
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47. Qual é a idade de Cláudio sabendo que subtraindo 28 unidades do 
quadrado da sua idade, obtém-se o triplo dela? 
a) 12 anos. 
b) 7 anos. 
c) 11 anos. 
d) 9 anos. 

 

48. Qual o valor do terceiro lado de um triângulo sendo que os outros 
dois lados medem 12 m e 16 m e formam entre si um ângulo de 
60°? 
a) 25 m. 

b) 4√13 �. 
c) 37 m. 

d) 2√5 �. 

 
49. Qual o montante recebido pela aplicação a juros compostos de  

R$15.000,00 por 2 anos, à taxa de 5% ao mês? 
a) R$ 38.400,00. 
b) R$ 16.537,50. 
c) R$ 27.500,00. 
d) R$ 25.400,00. 

 

50. Carlos, Renê e Bruno montaram uma sociedade. Carlos empregou 
R$ 1.500,00 por 1 ano e meio, Renê R$ 1.000,00 por 1 ano e oito 
meses e Bruno R$ 1.200,00 por 1 ano . Sabendo que se obteve um 
lucro de R$ 15.350,00, então: 
a) Carlos e Bruno receberam juntos R$ 11.750,00. 
b) Renê recebeu R$ 1.750,00 à mais que Carlos. 
c) Carlos e Renê receberam juntos R$ 10.350,00. 
d) Bruno recebeu R$ 1.400,00 a menos que Renê. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




