Conhecimentos Específicos
01. Qual a quantidade de dentes temporários e dentes
permanentes numa pessoa?
a) 18 e 32.
b) 20 e 30.
c) 20 e 32.
d) 18 e 30.
02. É a principal causa da perda de dentes em adultos,
mesmo quando não destruídos pela cárie dentária. Qual
doença é essa?
a) descalcificação.
b) halitose.
c) pulpite.
d) periodontal.
03.
Quando não removemos a placa bacteriana ela
endurece e forma:
a) Tártaro.
b) Cárie.
c) Pulpite.
d) Descalcificação.
04. Quais dentes são afetados primeiramente pela cárie de
mamadeira ou peito?
a) Caninos superiores.
b) Incisivos inferiores.
c) Caninos inferiores.
d) Incisivos superiores.
05. A sonda periodontal milimetrada serve para:
a) detectar cárie.
b) eliminar halitose.
c) remover cárie.
d) medir a profundidade das bolsas periodontais.
06. Qual material restaurador indicado para adequação
bucal?
a) Amálgama de prata.
b) Cimento restaurador intermediário.
c) Resina fotopolimerizável.
d) Ionômero de vidro.
07. Não é considerado equipamento de proteção individual
(EPI):
a) gorro ou touca.
b) papel toalha descartável.
c) máscara.
d) óculos de proteção.
08. Tem como função detectar falhas na estrutura dental:
a) Sonda exploradora.
b) Escavador de dentina.
c) Espátula de inserção.
d) Pinça de algodão.
09. Analise as afirmativas:
I- Cuba de borracha e espátula, usados para manipular
alginato e gesso. Ao lado faca paracortar gesso.
II- Cuba metálica, recipientes maiores para colocação de
soro, álcool iodado, etc. Variam deforma e tamanho
conforme a aplicação.
III- Pote Dapen, recipientes pequenos para colocação de
materiais com flúor, resina acrílica, e outros. Podem ser de
vidro, plástico ou silicone.
IV- Colgadura para película radiográfica é utilizada para
prender guardanapos.
Está(ão) correto(s):
a) I, II, e III.
b) II, III e IV.

c) I, III, e IV.
d) I, II, III, e IV.
10. Usado para separar tecidos moles do osso:
a) Periósteo.
b) Bisturi.
c) Pinça hemostática.
d) Cureta para alvéolo.
11. Uma doença periodontal é causada por:
a) Vírus.
b) Protozoário.
c) Bactérias.
d) Fungos.
12. Quando podemos realizar a degermação da face do
paciente?
a) Restauração.
b) Moldagem.
c) Profilaxia.
d) Exodontia.
13. Uma das atribuições do Auxiliar de Consultório
Odontológico é:
a) Realizar preparos cavitários.
b) Diagnosticar o problema do paciente.
c) Realizar suturas.
d) Revelar e montar radiografias intra-orais.
14. Qual o tipo de luva mais indicada para procedimentos
cirúrgicos?
a) Luvas descartáveis de látex.
b) Luvas cirúrgicas estéreis descartáveis.
c) Luvas de plástico.
d) Luvas de vinil descartáveis.
15. Quando o filme da radiografia fica claro é devido a que?
a) Filme dobrado;
b) Superexposição;
c) Subexposição.
d) Dupla exposição;
16. Considerados cimentos para base protetora:
a) Hidróxido de cálcio e elastômeros.
b) Ionômero tipo I e hidróxido de cálcio.
c) Hidróxido de cálcio e óxido de zinco e eugenol.
d) Óxido de Zinco e Ionômero.
17. Quando se manipula resina quimicamente ativada,
utilizamos:
a) Espátula de titânio.
b) Espátula de plástico.
c) Espátula de aço.
d) Espátula de níquel.
18. É uma doença transmissível que ataca os dentes. É o
resultado da ação corrosiva do ácido produzido pela placa
bacteriana sobre o esmalte dos dentes:
a) Cárie.
b) Tártaro.
c) Gengivite.
d) Periodontite.
19. Sapinho” como é chamado popularmente, é causada
por um fungo que pode ser transmitido por um beijo e por
uma relação buco-genital desenvolvendo a doença:
a) Cancro Mole.
b) Candidiase.
c) Mononucleose.
d) Herpes.
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20. É a especialidade da odontologia responsável pelo
estudo da polpa dentária, de todo o sistema de canais
radiculares e dos tecidos periapicais, bem como das
doenças que os afligem:
a) Endodontia.
b) Implantodontia.
c) Periodontia.
d) Dentística.
21. O que deve conter numa bandeja básica durante um
exame clínico?
a) Espelho bucal, cinzel e pinça clínica.
b) Pinça de dissecação, espelho bucal e cinzel.
c) Gaze, hollemback e sonda exploradora.
d) Pinça clínica, espelho bucal e sonda exploradora.
22. Utilizamos as caixas metálicas para esterilização em:
a) Autoclave.
b) Estufa.
c) Forno de Lucker.
d) Forno de Koch.
23. Para esterilizar os instrumentais odontológicos
utilizamos:
a) Álcool a 70%, Peróxido de Hidrogênio e vapor saturado.
b) Calor seco, álcool a 70% e compostos de amônia.
c) Álcool a 70%, calor seco e óxido de etileno.
d) Óxido de etileno, vapor saturado sob pressão e calor
seco.
24. As estruturas da língua responsáveis pela percepção
dos sabores dos alimentos são:
a) Papilas gustativas.
b) Glândulas sebáceas.
c) Grânulos de Yure.
d) Glândulas salivares sublinguais.
Língua Portuguesa
Texto para as questões de 25 a 32
O Largo da Sé
O Largo da Sé agora está se modificando muito.
Nem parece o Largo da Sé de dantes. Dantes era menor.
Tinha casas com tetos para fora e a igreja com uma porção
de carros.
Naqueles bons tempos a gente ia à missa mas
como derrubaram a igreja e nasceu outra geração que só
cuida dos jogos de futebol, e do bicho, ninguém mais vai à
missa.
O Largo da Sé começou a ficar diferente por causa
das Companhias Mútuas e das casas de Bombons que são
umas verdadeiras roubalheiras mas que em compensação aí
construíram os primeiros arranha-céus que nem chegam à
metade dos últimos arranha-céus que não chegarão decerto
à metade dos futuros arranha-céus.
O Largo da Sé é, sem perigo de contestação, o
ponto de conjunção das Ruas 15 de Novembro e Direita que
também são, sem perigo de contestação, as principais de
São Paulo. De modo que as pessoas que querem fazer o
célebre triângulo, seja ou por negócios e business ou para o
simples e civilizado footing, passam fatalmente no Largo da
Sé.
Quando um estrangeiro saudoso regressa à pátria e
procura o Largo da Sé, encontra no lugar a Praça da Sé.
Mas é a mesma coisa. (Oswald de Andrade, Serafim Ponte
Grande).
25. Considerando o texto, aponte a alternativa que mostra o
significado da palavra destacada em “De modo que as
pessoas que querem fazer o célebre triângulo...”.

a) Perigoso.
b) Notável.
c) Inviolável.
d) Temeroso.
26. Na oração “Dantes era menor.”, o sujeito é:
a) Casas com tetos.
b) O Largo da Sé.
c) Igreja.
d) Porção de carros.
27. Indique a opção que classifica adequadamente o último
período do primeiro parágrafo.
a) Período composto por coordenação.
b) Período composto por subordinação.
c) Período misto, composto por coordenação e
subordinação.
d) Período composto por oração subordinada adverbial
temporal.
28. Escolha a alternativa que classifica CORRETAMENTE o
período que forma o segundo parágrafo: “Naqueles bons
tempos a gente ia à missa mas como derrubaram a igreja e
nasceu outra geração que só cuida dos jogos de futebol, e
do bicho, ninguém mais vai à missa.”, bem como todas as
orações que o compõem.
a) Período misto (por coordenação e subordinação):
“Naqueles bons tempos...ia à missa” – Oração
coordenada inicial.“mas...ninguém mais vai à missa.” –
Oração
coordenada
sindética
adversativa.
“como...geração” – duas orações subordinadas
adverbiais causais coordenadas entre si. “que só...bicho”
– Oração subordinada adjetiva restritiva.
b) Período composto por coordenação: “Naqueles bons
tempos...ia à missa” – Oração coordenada inicial.
“mas...ninguém mais vai à missa.” – Oração coordenada
sindética adversativa.“como...geração” – duas orações
coordenadas adversativas “que só...bicho” – Oração
coordenada adversativa.
c) Período composto por subordinação: “Naqueles bons
tempos...ia à missa” – Oração subordinada adverbial
causal. “mas...ninguém mais vai à missa.” – Oração
subordinada adverbial temporal. “como...geração” – duas
orações subordinadas adverbiais causais coordenadas
entre si. “que só...bicho” – Oração subordinada adjetiva
restritiva.
d) Período por orações subordinadas adverbiais temporais:
“Naqueles bons tempos...ia à missa” – Oração
subordinada adverbial temporal. “mas...ninguém mais vai
à missa.” – Oração subordinada adverbial temporal.
“como...geração” – duas orações subordinadas
adverbiais temporais. “que só...bicho” – Oração
subordinada adverbial temporal.
29. Em “Quando um estrangeiro saudoso regressa à pátria e
procura o Largo da Sé, encontra no lugar a Praça da Sé.
Mas é a mesma coisa.”, qual é o sujeito da forma verbal
encontra?
a) Sujeito inexistente.
b) Sujeito composto (um estrangeiro saudoso e a Praça da
Sé).
c) Sujeito elíptico ele (um estrangeiro saudoso).
d) Sujeito indeterminado (a Praça da Sé).
30. As duas últimas orações do terceiro parágrafo devem ser
classificadas como:
a) Orações coordenadas adversativas.
b) Orações adjetivas restritivas.
c) Orações adverbiais finais.
d) Orações adverbiais causais.
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31. Em “O Largo da Sé é, sem perigo de contestação, o
ponto de conjunção das Ruas 15 de Novembro e Direita que
também são, sem perigo de contestação, as principais de
São Paulo.”, a palavra destacada tem ligação com:
a) Dúvida.
b) Certeza.
c) Polêmica.
d) Luta corporal.

40. Uma das alternativas NÃO está de acordo com a norma
culta. Indique-a.
a) Não me precavi contra esse tipo de doença.
b) Ainda não me recompus do susto.
c) Quando eu poder, irei à França.
d) Se eu tivesse dinheiro, ficaria aqui por alguns meses.

32. As duas primeiras orações do último parágrafo devem
ser classificadas como:
a) Orações coordenadas adversativas.
b) Orações subordinadas adverbiais temporais coordenadas
entre si.
c) Orações subordinadas adverbiais finais coordenadas
entre si.
d) Orações subordinadas adverbiais causais coordenadas
entre si.
33. Indique a opção CORRETA para preencher as lacunas
da frase
“Meu chefe nem sequer ______das coisas que
_________quando________ para solicitar aumento de
salário.”
a) Lembra-se – me disse – procurei-o.
b) Se lembra – me disse – procurei-o.
c) Se lembra – me disse – o procurei.
d) Se lembra – disse-me – o procurei.
34. A alternativa CORRETA quanto ao uso do sujeito
indeterminado é:
a) Estão gritando seu nome lá fora.
b) Choviam papéis sobre a multidão revoltada.
c) Deve fazer alguns anos que não nos encontramos.
d) Faltou-nos coragem naquele momento.
35. Aponte a opção cuja concordância nominal está
INCORRETA:
a) Avisei todos os funcionários da empresa.
b) Marido e mulher são bem-humorados.
c) Seus olhos escuros transmitem medo.
d) Considero solucionado os problemas.
36. A oração que apresenta complemento nominal é:
a) Os pobres precisam de ajuda.
b) Os homens aspiram à felicidade.
c) A leitura amplia nossa visão de mundo.
d) Sejamos úteis à nação.
37. Observando a norma culta da língua, indique a
alternativa INCORRETA:
a) Um sorriso ou uma lágrima o tirariam daquela expectativa.
b) Não só a seca mas também o descaso assola o Nordeste.
c) Nem você nem ele será o novo representante de classe.
d) O presidente com seus ministros reuniram-se hoje à
tarde.
38. Apenas uma opção está CORRETA quanto às regras
gramaticais:
a) Bastantes coisas estão erradas.
b) As jogadoras estavam meia desgastadas pela
competição.
c) A atleta não foi bem porque estava meia ansiosa.
d) Há bastante pessoas insatisfeita com o que ganham.
39. Apenas uma das opções contém uma frase escrita
CORRETAMENTE. Indique-a.
a) Seu comportamento despido de onestidade foi punido.
b) Os documentos foram datados com antescedência.
c) Deixou a todos sem protesão.
d) Queria uma liberdade sem restrições.
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