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Concurso Público
Chapecó/SC

Atendente de Consultório Dentário
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a substituição ao fiscal.

•

Este caderno de questões está assim constituído:

Caderno de questões • Instruções Gerais

DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Conhecimentos Gerais
Português
Matemática
Informática
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos
•

10
07
04
04
25

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro
cometido por candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.

•

Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

•

Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após
concluído.
Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição



Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

CONHECIMENTOS GERAIS
Português
Hábito de apenas duas horas por semana _________ te
tornar mais saudável
Ao decorrer dos anos, a prática de passar mais
tempo em meio à natureza e ao ar livre passou a ser
_________________ com vida saudável e com uma
felicidade mais pura. Enquanto isso, pesquisadores do
Reino Unido buscavam descobrir durante quanto tempo é
necessário ficar ao ar livre para que alguém realmente
tenha uma vida melhor.
Com base em uma pesquisa nacional com cerca
de 20 mil adultos britânicos, realizada entre 2014 e 2016,
a equipe de cientistas acredita que eles podem ter
encontrado um “ponto ideal” semanal para a exposição à
natureza. Os autores do estudo concluíram que é
necessário ficar duas horas ou mais em contato com
áreas verdes.
Os resultados ganham força com base em
pesquisas anteriores, que descobriram que viver em áreas
mais verdes está associado ___ menores riscos de
doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, asma,
angústia mental, mortalidade e até mesmo miopia em
crianças.
Ainda que muitos estudos anteriores tenham
medido o contato da natureza por meio da proximidade de
espaços verdes, a nova pesquisa sugere que essa é uma
grande falha. Em vez disso, parece que o “limiar” para a
exposição natural está presente mesmo para aqueles que
vivem em áreas com poucas configurações naturais: “As
oportunidades locais empobrecidas não precisam ser uma
barreira para a exposição à natureza”, sugerem os
autores.
https://exame.abril.com.br... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) pode - relacionada - à
b) podem - relacionada - à
c) podem - relacionado - a
d) pode - relacionada - a
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2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Conforme autores de estudo realizado no Reino
Unido, é essencial ficar no mínimo duas horas em
contato com a natureza por dia.
(---) Além de diminuir a probabilidade de ter obesidade,
viver em áreas verdes está relacionado com
diminuição dos riscos de asma e diabetes.
a) E - E.
b) E - C.
c) C - E.
d) C - C.

3) Segundo seu sentido no texto, a palavra “limiar” (último
parágrafo) encontra sinônimo em:
a) Começo.
b) Motivo.
c) Aprovação.
d) Limite.

4) A palavra “hábito” (título) recebe acento pela mesma
regra que preceitua o uso do acento em:
a) Saudável.
b) Alguém.
c) Prática.
d) Está.

5) O termo sublinhado em “Ainda que muitos estudos
anteriores tenham medido o contato da natureza por meio
da proximidade de espaços verdes, a nova pesquisa
sugere que essa é uma grande falha.” (último parágrafo)
expressa ideia de:
a) Explicação.
b) Contrariedade.
c) Conformidade.
d) Finalidade.

www.objetivas.com.br

6) Com relação ao significado dos adjetivos, analisar a
sentença abaixo:

10) A respeito da palavra “bocarra”, assinalar a alternativa
CORRETA:

“Pluvial” é um adjetivo referente à chuva (1ª parte).
“Fluminense” é um adjetivo pátrio referente ao estado do
Rio de Janeiro (2ª parte).

a) É um substantivo composto.
b) É um substantivo abstrato.
c) É um substantivo comum.
d) Está no grau diminutivo.

A sentença está:
Matemática
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

11) Pedro possui 4 tintas de cores diferentes para pintar
as listras da figura abaixo. Ao todo, de quantos modos
distintos ele pode pintar essas listras sem que haja
repetição de cores?

7) Assinalar a alternativa que apresenta um substantivo
que NÃO está no grau aumentativo:
a) Copázio.
b) Animalaço.
c) Homenzarrão.
d) Extensão.

a) 12
b) 24
c) 48
d) 64

8) Sobre a ocorrência ou não de crase, analisar os itens
abaixo:
I. Em “Graças a Deus, chegou a primavera!”, não há crase na
palavra sublinhada, porque o “a” está diante de palavra
masculina.
II. Em “Com muito esforço, cheguei à escada”, o uso da crase
está incorreto, porque o verbo chegar não exige
preposição “a”.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

9) Em relação à concordância nominal, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

12) O valor de x que satisfaz a equação abaixo indica o
número de funcionários de certa empresa. Sendo assim,
ao todo, quantos funcionários possui essa empresa?
2x - 16 = 100 - 2x
a) 26
b) 27
c) 28
d) 29

(---) É necessário atenção.
(---) É proibida a entrada de menores.
(---) Temos motivos bastantes para tal alegria.
a) C - C - C.
b) E - E - E.
c) E - C - E.
d) C - E - C.

13) O quadro abaixo apresenta a quantidade de peças
produzidas por dia em uma semana de trabalho em certa
fábrica. Sendo assim, pode-se afirmar que a produção
média diária dessa fábrica nessa semana foi de:
Dia
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta

Unidades produzidas
125
95
110
100
105

a) 107 unidades.
b) 110 unidades.
c) 113 unidades.
d) 115 unidades.
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14) Sabe-se que o primeiro termo de certa progressão
aritmética é igual a 4 e que sua razão é igual a 7. Sendo
assim, qual o valor da soma dos 8 primeiros termos dessa
progressão?
a) 216
b) 228
c) 234
d) 256

17) Considerando-se as equações abaixo, qual o valor de
A + B + C?
A+B=5
B+C=7
C+A=8
a) 5
b) 8
c) 10
d) 20

Informática

15) Para se fazer certa receita são utilizadas 3 colheres de
sal e 4 xícaras de farinha. Sendo assim, sabendo-se que
em certo preparo foram utilizadas 16 xícaras de farinha,
ao todo, quantas colheres de sal devem ser utilizadas
nesse preparo?
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12

Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão.

18) Sobre
CORRETA:

o

Excel

2010,

assinalar

a

alternativa

a) A célula selecionada na qual os dados são inseridos
quando se inicia a digitação é denominada célula ativa.
b) A célula ativa é delimitada por uma linha pontilhada.
c) O principal documento usado no Excel para armazenar
e trabalhar com dados é chamado de cálculo.
d) Ao inserir células em branco, o Excel desloca outras
células da mesma coluna para uma nova planilha.

16) Sabendo-se que na etapa de entrevista de certo
processo seletivo apenas 12% dos entrevistados serão
aprovados e que serão entrevistados um total de 75
pessoas, ao todo, quantas pessoas serão aprovadas
nessa entrevista?
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9
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19) Sobre as configurações de fonte do Word 2010,
assinalar a alternativa CORRETA:
a) Para selecionar todo o texto em um documento do
Word, deve-se pressionar Ctrl + P.
b) É possível alterar a fonte ou a cor da fonte padrão na
guia Editar.
c) Quando seleciona-se um texto, uma Minibarra de
ferramentas aparece perto o cursor. Pode-se alterar o
tamanho do texto utilizando esta barra de ferramentas.
d) Pode-se digitar qualquer tamanho de fonte desejado,
no campo correspondente ao Tamanho da Fonte.
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20) Sobre o PowerPoint 2010, analisar a sentença abaixo:
As transições de slide são efeitos de animação que
ocorrem no modo de exibição Impressão (1ª parte). É
possível controlar a velocidade, adicionar som e até
mesmo personalizar as propriedades de efeitos de
transição (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

21) No Mozilla Firefox 66, certo usuário, ao apertar no
botão

24) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, servidor é
pessoa:
a) Legalmente investida em cargo público, exceto os
servidores do magistério público municipal.
b) Legalmente investida em cargo público, inclusive os
servidores do magistério público municipal.
c) Aprovada em concurso público, com exceção aos
servidores do magistério público municipal.
d) Empossada em concurso público, e aos servidores do
magistério público municipal somente aqueles no
exercício de suas funções.

25) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, NÃO é
requisito básico para investidura em cargo público:

, tem as seguintes opções, EXCETO:
a) A nacionalidade brasileira.
b) O gozo dos direitos políticos.
c) A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
d) A filiação a partido político.

a) Favoritos.
b) Histórico.
c) Download.
d) Opções.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Legislação Municipal
22) São princípios da Lei Orgânica do Município,
EXCETO:
a) A autonomia.
b) A cidadania.
c) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
d) A participação popular em conselhos municipais.

23) De acordo com a Lei Orgânica do Município, visando
integrar a organização, o planejamento e a execução de
funções públicas e a defesa de interesses comuns, o
Município:
a) Poderá associar-se ao Estado e aos demais
Municípios, neste caso, sob a forma de consórcios ou
associações microrregionais.
b) Poderá associar-se com fundações públicas, neste
caso, sob a forma de consórcios ou associações.
c) Não poderá associar-se ao Estado e aos demais
Municípios, neste caso estará impossibilitado de
associar-se também a consórcios ou associações
microrregionais.
d) Poderá associar-se ao Estado, com exceção aos
demais Municípios, que neste caso não será sob a
forma de consórcios ou associações microrregionais.
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26) No que diz respeito aos direitos e deveres individuais
e coletivos, pode-se afirmar, de acordo com a Constituição
Federal, que:
a) É plena a liberdade de associação, inclusive a de
caráter paramilitar.
b) A expressão da atividade científica depende de censura
ou licença.
c) Homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações.
d) É assegurada, nos termos da Lei, a prestação de
assistência religiosa nas entidades civis de internação
coletiva, vedada nas militares.

27) De acordo com a Constituição Federal, são Direitos
Sociais:
a) A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à
infância e a assistência aos desamparados.
b) O direito de herança, a defesa da paz e a igualdade
entre os Estados.
c) A função social da propriedade e a autodeterminação
dos povos.
d) Repúdio ao terrorismo e ao racismo e concessão de
asilo político.
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28) Segundo o Decreto nº 7.508/2011, assinalar a
alternativa
que
preenche
a
lacuna
abaixo
CORRETAMENTE:

32) Em conformidade com a NR 32 - Segurança e Saúde
no Trabalho em Serviços de Saúde, analisar os itens
abaixo:

O acesso _________, igualitário e ordenado às ações e
aos serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada
do SUS e se completa na rede regionalizada e
hierarquizada, de acordo com a complexidade do serviço.

I. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição
a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de
trabalho adequada e em condições de conforto.
II. Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com
os equipamentos de proteção individual e as
vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.

a) limitado
b) restrito
c) universal
d) parcial

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

29) Considerando-se a Lei nº 8.080/1990, analisar a
sentença abaixo:
A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de
Saúde (SUS), em caráter complementar (1ª parte). As
ações e os serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade crescente (2ª parte).

33) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 2/2017,
analisar os itens abaixo:

A sentença está:

I. A universalidade é um dos princípios do Sistema Único
de Saúde (SUS) e da Rede de Atenção à Saúde (RAS),
sendo operacionalizados na Atenção Básica.
II. A Atenção Básica será a principal porta de entrada e
centro de comunicação da RAS, coordenadora do
cuidado e ordenadora das ações e dos serviços
disponibilizados na rede.

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

30) Considerando-se a Lei nº 8.080/1990, sobre o dever
do Estado de garantir a saúde, analisar os itens abaixo:

34) O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política
intersetorial entre educação e saúde que compreende a
escola como espaço privilegiado de práticas de promoção
de saúde e prevenção de agravos e doenças. De acordo
com a publicação do Ministério da Saúde - Caderno de
Atenção Básica nº 24, são objetivos do PSE:

I. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na
formulação e execução de políticas econômicas e
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de
outros agravos.
II. O estabelecimento de condições que assegurem
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços
para a sua promoção, proteção e recuperação é um
dever das Unidades de Pronto Atendimento (UPA).
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

I. Promover a comunicação entre escolas e unidades de
saúde, assegurando a troca de informações sobre as
condições de saúde dos estudantes.
II. Contribuir para a construção de um sistema de atenção
social, com foco na promoção da cidadania e nos
direitos humanos.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

31) Segundo a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa
com Deficiência, analisar os itens abaixo:
I. É garantido à pessoa com deficiência acesso a
produtos, recursos, estratégias, práticas, processos,
métodos e serviços de tecnologia assistiva que
maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e
qualidade de vida.
II. À pessoa com deficiência será assegurado o direito de
votar e de ser votada.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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35) Segundo o manual Controle de Infecções e a Prática
Odontológica em tempos de AIDS, sobre as medidas de
precaução padrão, analisar a sentença abaixo:
É totalmente dispensável preparar a sala antes de iniciar o
atendimento (1ª parte). O planejamento evitará o contato
da mão enluvada com materiais e equipamentos. Para as
superfícies que não podem ser descontaminadas
facilmente, indica-se o uso de coberturas descartáveis
(2ª parte).

38) De acordo com a Política Nacional de Saúde Bucal, o
desenvolvimento de ações na perspectiva do cuidado em
saúde bucal, além dos princípios expressos no texto
constitucional, tem alguns outros princípios. Com base
nisso, assinalar a alternativa que NÃO apresenta um
destes:
a) Ética.
b) Acolhimento.
c) Gestão privativa.
d) Vínculo.

A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

36) De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº 17 Saúde Bucal, analisar a sentença abaixo:
Um dos principais problemas enfrentados no cotidiano dos
serviços de saúde bucal é a organização da demanda, em
especial nas atividades assistenciais, o que deve ser
amplamente discutido entre usuários e trabalhadores de
saúde (1ª parte). Compreende-se como o universo de
atenção à saúde bucal toda população da área de
abrangência, famílias e grupos, devendo ser desenvolvida
no espaço da Unidade Básica de Saúde e também nos
diferentes espaços sociais existentes (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

37) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 17 - Saúde
Bucal, a definição do campo da prática das Equipes
Saúde Bucal na Atenção Básica extrapola, e muito, os
limites da boca, o que exige, na composição, que suas
ações integrem diferentes áreas de conhecimento. São
ações que devem integrar a prática das Equipes Saúde
Bucal na Atenção Básica, além de outras:
I. Ações Intersetoriais.
II. Ações Educativas.
III. Ações de Promoção à Saúde.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

39) De acordo com Salmoria e Estêvão in RIBEIRO, sobre
as estruturas dentárias, analisar os itens abaixo:
I. O osso que sustenta o dente é chamado de alveolar e
fica apoiado no osso maxilar ou mandibular.
II. Cada elemento dentário, basicamente, é constituído por
duas partes visíveis externamente, que são a coroa e a
raiz.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

40) Segundo Rovigotti in RIBEIRO, os raios-x têm a
propriedade de:
I. Penetração na matéria.
II. Ionização.
III. Anfibologia.
IV. Produção de imagem latente (propriedade necessária
ao filme radiográfico).
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e III.
b) Somente os itens II e IV.
c) Somente os itens I, II e IV.
d) Todos os itens.

41) De acordo com PANELLA e CRIVELLO, sobre as
alterações morfológicas, analisar os itens abaixo:
I. Fusão: são dentes que representam a tentativa de união
de
dois
germes
dentários,
apresentando,
radiograficamente, dois canais e duas raízes, dois
canais e uma raiz ou apenas um canal e uma raiz, em
pacientes que apresentam redução do número de
dentes.
II. Concrescência: quando os dentes se apresentam
unidos pelo cemento, irrompidos ou não, apresentando
a concrescência, que pode ser classificada como
verdadeira e adquirida.
III. Geminação: dentes que apresentam coroa em forma
de barril, com ou sem a presença de fenda centroincisal.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
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42) De acordo com PANELLA e CRIVELLO, para se
processar o filme sem que haja danificação de sua
emulsão, usamos:

47) De acordo com SANTOS e COIMBRA, sobre a
postura ergonômica para a equipe de trabalho durante
todo o procedimento clínico, analisar os itens abaixo:

a) Caixas.
b) Colgaduras.
c) Clips.
d) Potes.

I. Manter as costas retas e apoiadas no encosto do
mocho, na região renal, e a cabeça ligeiramente
inclinada para baixo.
II. Sentar-se no mocho, que é a cadeira própria para uso
da equipe, formando um ângulo de 90° com as pernas,
mantendo os pés apoiados na haste sobre as rodinhas.
III. Manter uma distância de 30 cm da boca do paciente.

43) Segundo BIRD e ROBINSON, assinalar a alternativa
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

Está(ão) CORRETO(S):
Um produto capaz de eliminar esporos é denominado
_____________.
a) fungicida
b) esporicida
c) virucidas
d) fungocida

44) Paciente do sexo feminino, 28 anos, chega ao PSF do
seu bairro para restaurar o dente 36 que está com uma
cárie vestibular. Ao selecionar o material necessário, o
ACD compõe a mesa clínica, de acordo com BIRD e
ROBINSON, com:
I. Resina acrílica.
II. Cunha de madeira.
III. Sugador.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.

45) São substâncias corantes que tingem a placa
bacteriana e devem ser totalmente eliminadas pela
escovação:
a) Marron de Bismarck.
b) Sanifill.
c) Coltoflax.
d) White.

46) Segundo SANTOS e COIMBRA, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) O calcador espatulado tem a função de levar o
hidróxido de cálcio na cavidade.
(---) O aplicador de hidróxido de cálcio pode ser simples
ou duplo.
(---) A colher de dentina serve para prender o lençol de
borracha.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
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a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.

48) Em relação às lesões da mucosa bucal por agentes
físicos, químicos e biológicos, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Utillização de escovas dentais inadequadas ou de
forma inadequada, próteses mal-adaptadas, uso de
palitos e pedaços de alimentos duros são agentes
comuns no desenvolvimento da hiperplasia fibrosa
inflamatória.
b) A queilite actínica é uma lesão causada por agente
biológico que ocorre no vermelhão do lábio e está
relacionada à exposição aos raios solares por um
período longo e sem a adequada proteção.
c) A tatuagem por amálgama é uma lesão por agente
químico resultante da introdução na mucosa de
partículas de amálgama durante a execução de
restaurações, fragmentos de restaurações já existentes,
ou mesmo durante a remoção de dentes restaurados.
d) Ingestão de frutas cítricas, distúrbios digestivos,
estresse, alguns fármacos e períodos menstruais não
têm relação com o aparecimento da úlcera aftosa
recorrente.

49) São utilizadas para remoção de franjas de tecidos que
restam quando a incisão não é feita de uma vez só:
a) Pinça Backhaus.
b) Abridor de Molt.
c) Caneta de alta rotação.
d) Tesoura cirúrgica.

50) De acordo com GUANDALINI, assinalar a alternativa
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:
As ____________________ devem ser usadas pelo
profissional ou pessoal auxiliar quando estes manipularem
material e instrumental contaminado e durante os
procedimentos de limpeza e desinfecção do consultório.
a) sobre luvas
b) luvas cirúrgicas
c) luvas ginecológicas
d) luvas comerciais de borracha
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