Auxiliar de Consultório Dentário
PORTUGUÊS
O texto a seguir se refere às questões de 01 a 05.
É sina de minha amiga penar pela sorte do próximo, se
bem que seja um penar jubiloso. Explico-me. Todo
sofrimento alheio a preocupa, e acende nela o facho da
ação, que a torna feliz. Não distingue entre gente e
bicho, quando tem de agir, mas, como há inúmeras
sociedades (com verbas) para o bem dos homens, e uma
só, sem recurso, para o bem dos animais, é nesta última
que gosta de militar. Os problemas aparecem-lhe em
cardume, e parece que a escolhem de preferência a
outras criaturas de menor sensibilidade e iniciativa.
(ANDRADE, Carlos Drummond. Fala, amendoeira. Rio
de Janeiro: Nova Aguilar, 1988)
01) Para o narrador, sua amiga:
a) Prefere os animais às pessoas.
b) Preocupa-se mais com os animais, para os quais há
menos recursos.
c) Trabalha no exército.
d) Reclama por se preocupar tanto com os outros.
e) É criadora de peixes.
02) A palavra “cardume” é classificada, na gramática do
português, como:
a) Adjetivo composto.
b) Verbo abundante.
c) Adjetivo coletivo.
d) Substantivo composto.
e) Substantivo coletivo.
03) “É sina de minha amiga penar pela sorte do próximo,
se bem que seja um penar jubiloso.” A expressão em
destaque introduz uma ideia, em relação à primeira
oração, de:
a) Concessão.
b) Dúvida.
c) Tempo.
d) Conclusão.
e) Consequência.
04) A palavra “jubiloso” pode ser substituída, sem
alteração de sentido, por:
a) Misterioso.
b) Estranho.
c) Alegre.
d) Cauteloso.
e) Triste.
05) Na oração “Não distingue entre gente e bicho”, temos
um sujeito:
a) Simples.
b) Composto.
c) Indeterminado.
d) Oculto.
e) Não há sujeito na oração.
O texto a seguir se refere às questões 06, 07 e 08.
Dentro da economia capitalista, cada indivíduo é avaliado
pelo número que representa sua renda e na mente de
todos existe, reforçando-se cada vez mais, a noção de
que todas as coisas têm um valor, que tal valor é sempre
o mesmo e pode ser “medido” pelo preço de compra ou
venda do objeto.
A produção em massa de notícias, objetos e
divertimentos, logo consumidos por grande número de
pessoas, tende a criar nessa massa humana tal
uniformidade em matéria de uso e consumo de bens

materiais, de modo de ser e de pensar, que o indivíduo
tende a perder-se totalmente, quer aos olhos dos outros,
quer aos seus próprios olhos.
(GAIARSA, J. A. A engrenagem e a flor. São Paulo:
Ícone, 1992)
06) Para o autor, o indivíduo, na sociedade capitalista, é
descrito, principalmente, como:
a) Alguém que é “medido” por suas capacidades.
b) Um ser sem identidade.
c) Um objeto sem valor.
d) Um fracassado.
e) Nenhuma das anteriores.
07) Pela leitura do texto, pode-se dizer que uma das
consequências do consumo é:
a) As pessoas serem avaliadas por sua renda.
b) As pessoas consumirem cada vez mais.
c) As pessoas perderem seus bens.
d) As pessoas terem os mesmos comportamentos e
opiniões.
e) Nenhuma das anteriores.
08) “[...] tende a criar nessa massa humana tal
uniformidade em matéria de uso e consumo de bens
materiais [...]”. O verbo em destaque se refere a:
a) Produção em massa de notícias, objetos e
divertimentos.
b) Noção de que todas as coisas têm um valor.
c) Grande número de pessoas.
d) Economia capitalista.
e) Indivíduo.
O poema a seguir refere-se às questões 09 e 10.
Poema da necessidade
Carlos Drummond de Andrade
É preciso casar João,
é preciso suportar Antônio,
é preciso odiar Melquíades,
é preciso substituir nós todos.
É preciso salvar o país,
é preciso crer em Deus,
é preciso pagar as dívidas,
é preciso comprar um rádio,
é preciso esquecer fulana [...].
09) O título do poema se justifica:
a) Por tratar das necessidades humanas básicas.
b) Pela repetição da expressão “é preciso”.
c) Porque fala da crença em Deus.
d) Pelo fato de que se deve esquecer um amor que
acabou.
e) Pela necessidade de se pagar as próprias dívidas.
10) O eu lírico:
a) Dá ordens ao personagem João.
b) Relata os conflitos entre João, Antônio e Melquíades,
que precisam ser substituídos.
c) Fala da necessidade de se resolver determinados
problemas a fim de se alcançar a felicidade.
d) Sugere que, constantemente, a sociedade nos cobra
determinadas atitudes e comportamentos.
e) Descreve as tarefas que devem ser realizadas por
João.

MATEMÁTICA

11) Considere a sequência de números naturais 0, 5,
10, 15, 20, 25,… . A diferença entre os números que
ocupam as 30ª e a 22ª posições respectivamente, é
a) 50.
b) 40.
c) 30.
d) 20.
e) 10.
12) Se considerarmos todos os divisores positivos do
numero 40, a probabilidade de escolhermos ao acaso
entre eles, um número impar é de:
a) 0,125%.
b) 1,25%.
c) 12,5%.
d) 25%.
e) 125%.
0 1 −1
13) Dadas a matriz A = [
] e a matriz B =
2 3 −1
1 −1 −1
[
] assinale a alternativa que apresenta a
3 −2 0
matriz C que representa a subtração da matriz B e A,
ou seja, C = B - A:
−1 0 0
a) [
].
−1 5 −1
0 −2 0
b) [
].
1 1 1
1 0 −2
c) [
].
1 −5 1
1 0 1
d) [
].
1 1 1
1 −2 0
e) [
].
1 −5 1
14) Uma doceria recebe uma encomenda de bombons e
a razão entre o número de bombons de chocolate branco
e o número de bombons de chocolate meio amargo é de
3/5. Sabendo que o pedido total foi de 200 bombons, a
quantidade de bombons de chocolate branco que foram
encomendados, foi de:
a) 25 bombons.
b) 40 bombons.
c) 75 bombons.
d) 125 bombons.
e) 150 bombons.
15) Um investidor fez uma aplicação de R$ 1 milhão, por
um ano, com juros de 12% ao ano. Ao resgatar a
aplicação o montante que esse investidor recebeu foi de:
a) R$ 1.001.200,00.
b) R$ 1.012.000,00.
c) R$ 1.120.000,00.
d) R$ 2.200.000,00.
e) R$ 13.000.000,00.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Avaliando a importância dos hábitos alimentares
para a saúde bucal adequada, é correto dizer que:
a) O amido, por ser um polissacarídio, é mais cariogênico
que a sacarose, que é um dissacarídeo.
b) A quantidade de açúcar ingerido não é o fator
fundamental na atividade de cárie e sim a frequência no
consumo da sacarose.
c) O alimento que contém açúcar é cariogênico,
independente do potencial retentivo dele no dente e da
frequência de ingestão.
d) A força de adesão do alimento não interfere na
atividade cariogênica deste.
e) N.D.A.
17) Sobre as técnicas de escovação, é correto afirmar

que:
I- As cerdas da escova são forçadas diretamente no
sulco gengival.
II- A escova é posicionada num ângulo de 45º com o eixo
do dente.
III- Realiza-se movimento curto para frente e para trás.
IV- Realizam-se movimentos circulares.
Estão corretas:
a) Somente I e II.
b) Somente II e III.
c) Somente I e III.
d) Somente I, II e III.
e) N.D.A.
18) No Brasil, o Programa de Atenção Básica à Saúde é
a política que tem como objetivo:
a) Levar em conta as necessidades e o uso racional de
recursos disponíveis em uma localidade.
b) Economizar recursos financeiros.
c) Estimular a população a procurar o pronto atendimento
de urgências médicas.
d) Atingir apenas áreas subdesenvolvidas e carentes em
recursos.
e) N.D.A.
19) O Pacto pela Vida faz parte da consolidação do SUS
e deve compreender:
a) Controle das doenças emergentes e endemias.
b) Controle do câncer de esôfago, estômago e pâncreas.
c) Prioridade para a atenção secundária.
d) Saúde do trabalhador e prevenção de Doenças
Sexualmente Transmissíveis.
e) N.D.A.
20) Qual modelo de saúde bucal é capaz de incorporar o
novo paradigma de que "Saúde é resultante das
condições de alimentação, habitação, educação, renda,
meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer,
liberdade e acesso a serviços de saúde"?
a) Saúde Bucal Coletiva.
b) Preventivista.
c) Curativista.
d) Preventivista e Curativista.
e) Técnico científico.
21) A evidenciação de placa dental é importante subsídio
para:
a) A educação em saúde do paciente.
b) Guiar a escovação supervisionada.
c) O entendimento da instalação da doença periodontal.
d) Levantar o índice de higiene bucal.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
22) O monitoramento do teor de flúor na água de
abastecimento é obrigação:
a) Da equipe de Saúde Bucal.
b) Da secretaria de infraestrutura do município.
c) Da Vigilância Sanitária.
d) Da fiscalização do Conselho de Saúde.
e) Da Vigilância Epidemiológica.
23) O melhor meio para evitar a instalação da doença
periodontal consiste:
a) Na realização de bochechos de compostos de óleos
essenciais, como Listerine.
b) Na remoção mecânica da placa bacteriana dental, por
meio da escovação.
c) No uso de clorexidina solução a 0,12%.
d) No uso de enxaguatórios.
e) No uso de bochechos de compostos quaternários
como Cepacol, Wash, entre outros.
24) Quanto ao autoexame da boca, identifique a

afirmativa incorreta:
a) É considerado um método suficientemente simples
para identificar se uma lesão é maligna.
b) Trata-se de uma estratégia para identificar
anormalidades nos tecidos bucais.
c) É um método suficientemente simples, acessível a
qualquer pessoa e que pode detectar uma lesão em fase
inicial.
d) É essencial para detectar lesões na cavidade bucal,
preconizado pelo Instituto Nacional do Câncer.
e) Considera-se uma estratégia eficaz para detectar o
câncer bucal.
25) O declínio da cárie dentária no Brasil se deve:
a) À participação da sociedade no controle social.
b) À fluoretação das águas de abastecimento público e o
uso de dentifrícios fluoretados.
c) Ao consumo de alimentos com teor aumentado de
açúcar.
d) À adoção de políticas públicas saudáveis.
e) À universalização da atenção em saúde.
26) A prevenção da cárie, pelo método sistêmico e
coletivo do flúor, se dá por meio de:
a) Ingestão de comprimidos fluoretados.
b) Ingestão de água de abastecimento público fluoretada.
c) Programa de bochechos com flúor.
d) Aplicação de vernizes fluoretados.
e) Uso de dentifrícios fluoretados.
27) Em Saúde Coletiva, a intersetorialidade significa
dizer que o Auxiliar de Consultório Dentário:
a) Trabalha com a equipe do Programa Saúde da
Família.
b) Utiliza-se do Sistema de Referência e ContraReferência.
c) Busca em outras instâncias, além da odontológica,
meios para melhorar a saúde bucal da população.
d) Desenvolve ações preventivas em espaços sociais.
e) Desenvolve ações curativas e preventivas com base
na epidemiologia.
28) Os Centros Especializados de Odontologia no
Sistema de Saúde Pública têm como objetivo:
a) Oferecer serviços odontológicos em atenção primária.
b) Pôr em prática o Princípio da Integralidade da Atenção
Odontológica.
c) Oferecer mais a quem precisa mais.
d) Desenvolver trabalho odontológico com equipe
interdisciplinar.
e) Pôr em prática a universalização do atendimento.
29) Qual a alternativa que melhor descreve a exigência
de atendimento de normas de biossegurança no trabalho
cotidiano do auxiliar de consultório dentário:
a) Paciente com queixa de doenças sexualmente
transmissíveis.
b) Paciente diabético.
c) Portadores do vírus HIV.
d) Pacientes em tratamento para tuberculose.
e) Em toda e qualquer situação.
30) O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI's)
na prática odontológica tem como objetivo:
a) Oferecer melhor visibilidade do campo operatório.
b) Proporcionar melhor assepsia do campo operatório.
c) Eliminar a infecção por instrumental pérfuro-cortante.
d) Promover a desinfeção da unidade auxiliar.
e) Proteger contra infecção por aerossol bacteriano.

