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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno contém 40 (quarenta ) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, 

E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou  defeitos, solicite 

providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento contidas nele. 

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob 

pena de invalidez do documento. 

 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou 

equipamentos eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos 

do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, 

somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma. 

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de 

Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens 

especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Teste Seletivo Público. 

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para 

preenchimento do Cartão Resposta. 

Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala 

para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o 

lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta. 

 

AUXILIAR ODONTOLOGICO 



 

Português 

1) Considerando as regras de acentuação gráfica, assinale a alternativa correta. 

a) Imundice 

b) Raíz 

c) Mêses 

d) Paranoico 

e) Contém  

2) Marcar C para as frases com concordância nominal ouo verbal certa, E para as 

alternativas  erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequencia 

correta. 

(  ) Devem fazer horas que estou esperando o resultado do exame; 

(  ) Hajam vista as reações, o comentário do professor foi infeliz para o momento; 

(  ) Queremos que as questões da prova sejam o mais fáceis possível; 

(  ) Choveu ofertas nas lojas de eletrodomésticos; 

a) E-E-E-C 

b) E-C-E-C 

c) C-E-E-C 

d) E-C-C-E   

e) C-E-E-C 

3) A palavra que não faz o plural como “bilhões” é: 

a) Razão  b) órgão c)milhão d)estação e)trilhão 

4) A palavra separada em sílabas de forma incorreta é: 

a) Rit-mo  b)as-ú-de c)essen-ci-al  d)ci-em-tis-ta e)cor-po 

5) Deve ser acentuada como “rápida”: 

a) Rubrica b)pratica c)lápis  d)validar e)nenhuma das 

alternativas. 

6) Indique a alternativa correta em relação a ortografia. 

a) Tereno  b)Ispinho c)Confusão  d)Charope e)Cruseiro 

7) Aponte a alternativa que possui o coletivo dos subastantivos abaixo, 

respectivamente: 

Ilhas-Guardas-Ovelhas  

a) Arquipélago – ronda – rebanho   

b) Galeria - -molho – caravana 

c) Concilio - -clientela - -fato 

d) Arquipélago – elenco – prole 

e) Linguagem – galeria – clientela 

8) Está acentuada corretamente: 

a) Medíco  b)Cafê  c)Nínguem d)Órfãos e)Canêta 

9) Qual das palavras abaixo não deveria ser iniciada com “H”: 

a) Humano b)Hino  c)Hoje  d)Húnico e)História 



10) O sinônimo da palavra silencia é 

a) Burrice b) Calma c) Disposição  d) Quieto e)Barulho 

 

Matemática 
11) O calendário anual possui doze meses. Qual é o décimo mês sequencial de cada 

ano? Assinale a alternativa correta. 

a) Novembro 

b) Setembro 

c) Outubro  

d) Dezembro 

e) Agosto 

12) Um carro percorreu 246 quilômetros em  3 (três) horas. Quantos quilômetros ele 

percorreu por hora, em média? 

a) 72 

b) 75 

c) 91 

d) 82  

e) 80 

13) Quantas notas de R$ 2,00 preciso para ter R$ 100. Assinale a alternativa correta. 

a) 45 

b) 50  

c) 49 

d) 60 

e) 48 

14) Cada sorvete custa R$ 5,00. Quantos sorvetes a turma do Felipe pode comprar  

com R$ 55,00? 

a) 11  

b) 10 

c) 12 

d) 13 

e) 9 

15) Lúcia comprou uma geladeira por R$ 799,00 e um aparelho de som por R$ 

406,00. O total da compra será pago em 04(quatro) prestações iguais. 

a) 302,40 

b) 303,15 

c) 301,75 

d) 301,45 

e) 301,25  

16) Um comerciante da cidade vizinha, comprou 15 bicicletas e cada uma delas 

custou R$ 142,00. Ele conseguiu vender todas elas e arrecadou a quantia de R$ 

2.550,00 na venda.. Qual foi o lucro do comerciante? 

a) 430,00 



b) 427,00 

c) 420,00  

d) 430,00 

e) 415,00 

17) Seguindo o enunciado da questão de n. 16, por quanto o comerciante conseguiu 

vender cada bicicleta? 

a) 190,00  

b) 160,00  

c) 180,00 

d) 150,00 

e) 170,00  

18) Francisco trabalha na Prefeitura Municipal de São Paulo como vigia. Todos os 

dias ele caminha 4 quilômetros de manhã para chegar ao serviço e retorna de 

tarde no final do expediente percorrendo o mesma quilometragem.. Quantos 

quilômetros Francisco percorre de Segunda a sexta feria,  semanalmente? 

a) 45 

b) 40 

c) 60 

d) 50 

e) 55 

19) Uma empresa de turismo possui micro-ônibus com capacidade de fretar 25 

passageiros em suas excursões.  Para transportar 100 passageiros, quantos 

micro-ônibus serão necessários? 

a) 4  

b) 5 

c) 3 

d) 6 

e) 2 

20)  Para guardar 396 balas em saquinhos com capacidade para 18 balas cada um. 

Quantos saquinhos serão necessários para guardar todas as balas? 

a) 21  

b) 23 

c) 24 

d) 22  

e) 20 

 

Conhecimentos Específicos 

21) As curetas periodontais utilizadas para retirada de cálculo dentário, variam a sua 

numeração de acordo com a região da arcada. As curetas de Gracey nº 13/14 são 

usadas para os dentes: 

 

A) Anteriores. 

B) Anteriores e pré-molares. 



C) Posteriores – mesal. 

D) Pré-molares. 

E) Posteriores – distal. 

 

22) Dentre os instrumentais odontológicos utilizados para a cirurgia oral, podemos 

citar: 

A) Pinça hemostática. 

B) Sonda milimetrada. 

C) Cavadores. 

D) Condensadores. 

E) Aplicador de hidróxido de cálcio. 

 

23) Para manipulação de resina acrílica, a espátula comumente utilizada é a: 

A) Nº 2 

B) Nº 7 

C) Nº 20 

D) Nº 24 

E) Nº 50 

 

24) O gesso é o material de escolha para a confecção dos modelos, após a realização 

das moldagens, e são classificados por tipos, conforme sua precisão, para as diversas 

modalidades de trabalhos protéticos. O gesso Pedra Especial modificado, é classificado 

como: 

A) Tipo I. 

B) Tipo II. 

C) Tipo III. 

D) Tipo IV. 

E) Tipo V. 

 

25) Assinale a alternativa incorreta quanto à manipulação do alginato: 

A) O tempo de presa varia de 1 a 5 minutos e pode ser influenciado pela temperatura da 

água: quanto mais gelada, maior é o tempo de presa. 

B) Os materiais e instrumental utilizados para moldagem com hidrocoloide irreversível 

são: moldeiras de estoque com retenção, gral (cuba) de borracha, espátula de plástico 

para manipulação, frasco medidor de pó, frasco medidor de água. 

C) O tempo de trabalho (compreendido entre o fim da mistura até o momento em que o 

material endurece na boca) varia de 3 a 4,5 minutos, para os materiais de presa 

rápida, e de 5 a 8 minutos, para os materiais de presa regular. 

D) A moldagem deve ser mantida na posição pó de 2 a 3 minutos após a perda da 

consistência pegajosa, porque as resistências à ruptura e deformação permanente 

aumentam significativamente durante esse período. 

E) A moldagem em alginato deve ser lavada em água corrente, desinfetada através do 

borrifamento com solução de hipoclorito de sódio a 1% ou glutaraldeído a 2%, 

armazenada em saco plástico por 10 minutos e lavada novamente com água corrente. 

 

26) Os cimentos odontológicos têm o papel de preservar a restauração. Dentre os 

principais tipos, o Policarboxilato de zinco, tem como uma de suas características: 

 

A) Tem maior força de tração do que o óxido de zinco, mas uma menor força de 

compressão. 



B) São especificamente utilizados para a cimentação de coroas e pontes. 

C) Apresenta uma resistência compressiva 50% maior que o fosfato de zinco e baixa 

solubilidade nos fluidos orais. 

D) É muito apropriado para cimentações, pois tem capacidade para suportar o estresse 

oclusal devido à sua alta resistência à compressão. 

E) Apresenta uma alta selagem marginal relacionada com a espessura da película. 

 

27) Quanto à utilização de EPI´s, assinale a alternativa incorreta: 

A) O gorro é uma barreira mecânica contra a possibilidade de contaminação por 

secreções, aerossóis e produtos, além de prevenir acidentes e evitar a queda de 

cabelos nas áreas de procedimento. 

B) As máscaras devem ser laváveis, de filtro duplo e tamanho suficiente para cobrir 

completamente a boca e o nariz, permitindo a respiração normal e não irritando a 

pele. 

C) As luvas de proteção atuam na proteção das mãos contra agentes: abrasivos e 

escoriantes, cortantes e perfurantes, elétricos, térmicos, biológicos e químicos. 

D) Os óculos de proteção, protegem os olhos das secreções, aerossóis e produtos 

químicos utilizados durante os procedimentos odontológicos e na limpeza e 

desinfecção de artigos, equipamentos ou ambientes. 

E) Os aventais devem ser de mangas longas, pano ou descartável, para os 

procedimentos que envolvam o atendimento a pacientes, e impermeável, nos 

procedimentos de limpeza e desinfecção de artigos, equipamentos ou ambientes. 

Deve ser usado fechado, durante todos os procedimentos. 

 

28) As luvas grossas de borracha e cano longo, devem ser utilizadas: 

A) Como sobreluvas. 

B) Para atividades clínicas. 

C) Durante os processos de limpeza de artigos e ambientes. 

D) E descartadas a cada paciente. 

E) Quando há necessidade de manusear artigos fora do campo de trabalho. 

 

29) O álcool a 70% é um dos principais desinfetantes químicos utilizados em artigos 

odontológicos. Ele tem os seguintes espectros, exceto: 

A) Tuberculicida. 

B) Bactericida. 

C) Fungicida. 

D) Viruscida. 

E) Esporicida.. 

 

30) Como todo ambiente da área de saúde, é normal que haja a possibilidade de 

contaminação constante. Isso porque os profissionais lidam com fluidos dos pacientes e 

muitas vezes não é possível determinar quais doenças cada um deles possui. Assinale a 

alternativa que se refere a uma doença que não está entre as doenças mais comuns de 

serem transmitidas durante o trabalho no consultório odontológico: 

A) Sífilis. 

B) Tuberculose. 

C) Difteria. 

D) Hepatite tipo A. 

E) AIDS. 

 



31) Na orientação da saúde bucal dos bebês, quando a limpeza dos dentes e da 

língua deve ser feita com escova de dente pequena e macia? 

A) Quando começar a nascer os dentes decíduos (de leite) da frente. 

B) Assim que houver o desmame da criança. 

C) Aos dois anos de idade. 

D) Durante a amamentação, se houver nascido os primeiros dentes. 

E) Logo que começar a nascer os decíduos de trás, aproximadamente após 18 meses de 

idade. 

 

32) Entre as diretrizes básicas da radioproteção para o auxiliar odontológico e para 

demais profissionais da saúde está a blindagem com: 

A) Avental de couro. 

B) Luvas de malha de aço. 

C) Avental de chumbo. 

D) Gorros de filtro duplo. 

E) Coletes de fibra sintética. 

 

33) Os elementos básicos da cadeia de transmissão das infecções parasitárias são o 

hospedeiro, o agente infeccioso e o meio ambiente. Meio ambiente é o espaço 

constituído pelos fatores físicos, químicos e biológicos, por cujo intermédio são 

influenciados o parasito e o hospedeiro. Como exemplo de um fator químico, podemos 

citar: 

A) O potencial hidrogeniônico. 

B) A luminosidade. 

C) A umidade. 

D) Os nutrientes. 

E) A temperatura. 

 

34) Os vírus são considerados partículas ou fragmentos celulares capazes de se 

cristalizar até alcançar o novo hospedeiro. Sobre os vírus é incorreto afirmar que: 

A) Só podem ser vistos com o auxílio de microscópios eletrônicos. 

B) Não são filtráveis, isto é, não são capazes de ultrapassar filtros que retêm bactérias. 

C) Não dispõem de metabolismo próprio. 

D) São incapazes de se reproduzir fora de uma célula. 

E) São formados apenas pelo material genético (DNA ou RNA) e um revestimento 

(membrana) de proteína. 

 

35) De acordo com a classificação dos resíduos de serviços de saúde, o mesmo deve 

ter manejo, segregação, acondicionamento, transporte interno, armazenamento e 

transporte externo adequado, até seu destino final. Os resíduos contendo substâncias 

químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo 

de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, estão 

classificados no grupo: 

 

A) A. 

B) B. 

C) C. 

D) D. 

E) E. 

 



 

36) O Auxiliar de Saúde Bucal exerce diferentes funções dentro de um consultório 

odontológico, sendo as mais importantes regulamentadas pelas Normas do Conselho 

Federal de Odontologia. Não é uma atribuição do Auxiliar de Saúde Bucal: 

A) Coletar informações sobre o paciente afim de antecipar ao dentista sobre o caso que 

o espera. 

B) Pode participar na realização de levantamentos e estudos desenvolvidos na área de 

odontologia – exceto na categoria de examinador. 

C) Promover ações de promoção da saúde bucal e de prevenção de problemas dentários. 

D) Realizar exames radiológicos. 

E) Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e 

descarte de produtos utilizados durante o atendimento e resíduos odontológicos. 

 

37) É necessário medir a temperatura do revelador antes da revelação, pois quanto 

mais alta for a temperatura do revelador menor será o tempo de processamento e, que 

podem ocasionar imagens com erros, temperaturas acima de: 

A) 40ºC. 

B) 35ºC. 

C) 30ºC. 

D) 27ºC. 

E) 24ºC. 

 

38) A International Standards Organization e Federation Dentaire Internacionale 

(ISO-FDI) classificaram numericamente as posições a serem adotadas pelo Cirurgião-

Dentista e seu auxiliar durante o atendimento odontológico. Normalmente, o 

profissional destro posiciona-se em: 

A) 7, 9 ou 11 horas. 

B) 5, 3 e 1 horas. 

C) 8, 10 e 11 horas. 

D) 4, 3 e 1 horas. 

E) 7, 8 e 10 horas. 

 

39) Os movimentos desempenhados pelo Cirurgião-Dentista podem ser classificados 

em 5 classes de acordo com a extensão do movimento, como demonstra a Tabela 

abaixo. Com a utilização do trabalho de um auxiliar do dentista, que, trabalhando de 

forma correta, podem ser eliminados os movimentos. 

 

 
 

A) IV e IV. 

B) II, III, IV e IV. 

C) I, II, III, IV e IV. 



D) III e IV. 

E) III, IV e V.. 

 

40) Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito à limpeza e desinfecção do 

consultório odontológico: 

 

A) Deve-se desinfetar balcões e equipamentos com álcool 70 sob fricção e hipoclorito 

de sódio a 1%. 

B) A coleta do lixo dos consultórios médicos deverá ser realizada separada do lixo 

comum 

C) A limpeza deve ser realizada em sentido único de cima para baixo (do teto para o 

chão). Nunca em vaivém. 

D) Nunca efetuar varredura a seco para não provocar a presença de partículas em 

suspensão. 

E) Deve-se começar a limpeza da área mais contaminada para a menos contaminada. 

 

 

 

 


