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▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Nos últimos anos, o Brasil vivenciou uma progressão no debate público em torno das questões femininas. Temas 1 
como assédio, aborto, maternidade e carreira, vêm sendo discutidos amplamente na sociedade e ganhando espaço no cenário 2 
político. A luta pelo direito das mulheres vem progredindo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Alguns avanços já 3 
foram conquistados nas últimas décadas, como o direito ao voto e o direito de serem eleitas. Porém, no que tange a 4 
representatividade das mulheres na política, esse debate ainda se encontra muito distante do desejado. 5 

Muitas mulheres ainda têm dificuldades de ocupar cargos de poder, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas 6 
de decisões políticas. Isso acontece devido à exclusão histórica das mulheres na política e que reverbera, até hoje, no nosso 7 
cenário de baixa representatividade feminina no governo. 8 

Segundo o Inter-Parliamentary Union, o Brasil é um dos piores países em termos de representatividade política 9 
feminina, ocupando o terceiro lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. No ranking, a 10 
nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos percentuais a menos que a média global e está praticamente estabilizada desde 11 
a década de 1940. Isso indica que além de estarmos atrás de muitos países em relação à representatividade feminina, poucos 12 
avanços têm se apresentado nas últimas décadas. 13 

Esse cenário se observa em todas as esfera do poder do Estado. Desde as câmaras dos vereadores até o Senado 14 
Federal, essa taxa de representatividade ainda permanece muito baixa, mesmo em um cenário no qual 51% dos eleitores 15 
são mulheres. Pesquisas com dados de 2016 mostram como o número de mulheres na política é baixo no Brasil. Como você 16 
pode ver, naquele ano, apenas um cargo de governo estadual era ocupado por mulher, hoje a situação não é muito diferente, 17 
apenas dois governos estaduais não são governados por homens. 18 

Diante desse quadro, percebe-se que as mulheres não têm alcançado as esferas de poder do Estado de maneira 19 
igualitária, o que as deixa à margem dos processos de elaboração das políticas públicas. Ou seja, as mulheres não se 20 
encontram devidamente representadas nesse sistema político vigente. 21 

Embora existam cotas eleitorais (lei que assegura uma porcentagem mínima de 30% e máxima de 70% a 22 
participação de determinado gênero em qualquer processo eleitoral vigente) esse mecanismo pouco tem contribuído para 23 
melhorar a atuação e a chegada das mulheres aos cargos do governo brasileiro. Como dissemos anteriormente, o percentual 24 
de mulheres no poder permanece quase o mesmo desde 1940. 25 

Além disso, muitas das candidatas que se inscrevem na lista de cotas partidárias são consideradas candidatas 26 
laranjas, ou seja, são mulheres que não têm interesse em pleitear um cargo político, estão ali só para cumprir o coeficiente 27 
necessário que os partidos devem ter para serem considerados legais no processo eleitoral. Algumas nem chegam a fazer 28 
campanha política e também não obtém votos qualificados. 29 

Dessa forma, a aplicação das cotas vem sendo questionada em relação a sua eficácia no Brasil, pois confere a 30 
responsabilidade dos partidos para a promoção da paridade de gênero, mas não tem alcançado uma participação igualitária 31 
nos partidos. 32 

A sub-representação feminina na política gera consequências que se refletem, principalmente, mas não 33 
unicamente, na idealização, construção e execução de políticas públicas que considerem as questões do ser mulher. Porém, 34 
existem divergências quanto o modo que essas consequências são percebidas. 35 

Por um lado, acredita-se que a ausência de mulheres nos cargos de poder não propicia um debate adequado em 36 
torno de questões fundamentais, como saúde e segurança pública. Entende-se que a presença de mulheres na política 37 
proporcionará um maior diálogo e um pensar mais abrangente em torno de questões que estejam relacionadas às pautas 38 
femininas. 39 

Como exemplo, podemos mencionar o caso do decreto parlamentar que regulamenta vagões de trens e metrôs 40 
exclusivos para mulheres, implementados em virtude dos casos de assédio. Tal medida só foi possível porque a deputada 41 
Martha Rocha (PDT-RJ) pensou na questão da segurança enquanto mulher que usa o transporte público e, portanto, com 42 
uma necessidade de política pública diferenciada. Isso quer dizer que, como são as mulheres que sentem na pele 43 
determinados preconceitos ou dificuldades, são elas que devem participar na proposição de políticas que visam contribuir 44 
para a melhoria desses cenários. 45 
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Por outro lado, há quem alegue que a presença da mulher na política não implica, necessariamente, no avanço 46 
das questões femininas. Para a pesquisadora norte-americana Merike Blofield esse progresso não seria automático. Sua 47 
pesquisa revela que em alguns países, como Uruguai, no qual a representação feminina também é baixa, a agenda feminina 48 
é bastante evoluída, por outro lado, em outros países, como Estados Unidos no qual as mulheres têm grande presença na 49 
vida pública, a agenda feminina continua bastante conservadora. [...]. 50 

FONTE: https://www.politize.com.br/mulheres-na-politica/ 

 
 

01) O texto 

 

(A) A ideia de sociedade progressista no trato feminino, se 

levados em consideração os avanços do gênero na 

política, é, no Brasil, uma realidade inconteste.. 

(B) Enumera as diferentes conquistas advindas da luta da 

mulher pela sua emancipação. 

(C) Destaca a busca feminina de direitos políticos, embora 

não tenham atingido o patamar desejado no campo 

político. 

(D) Defende a assunção do poder pelo sexo feminino, por 

sua comprovada competência em gestão social. 

 

02) No texto, o autor 

 

(A) Vê o prestígio social do homem como verdadeiro 

estímulo de superação da mulher no seio da sociedade. 

(B) Reflete sobre as progressivas lutas da mulher 

brasileira, defendendo sua atuação como sujeito 

político ativo, capaz de contribuir no debate sobre os 

fatos que atingem diretamente a mulher. 

(C) Deixa claro que a omissão do poder público em 

relação às reivindicações femininas faz parte de um 

jogo político em favor da manutenção do modelo 

patriarcal até hoje em vigor na sociedade. 

(D) Destaca a preponderante função da mulher no novo e 

complexo cenário social brasileiro, enaltecendo suas 

significativas contribuições para o progresso do país 

através da atuação política participativa. 

 

03) Está contida no texto uma 

 

(A) Interpretação de tese científica. 

(B) Informação publicitária. 

(C) Exposição de fatos. 

(D) Descrição de ambientes. 

 

04)  
 

 “Entende-se que a presença de mulheres na política 

proporcionará um maior diálogo e um pensar mais 

abrangente em torno de questões que estejam relacionadas 

às pautas femininas.”. (L.37/39) 
 

Sobre o período em evidência, pode-se afirmar 

(A) A oração “que estejam relacionadas às pautas 

femininas” tem função de adjunto adnominal. 

(B) É um período composto por subordinação, apenas. 

(C) É um período composto por coordenação, apenas. 

(D) A oração “que a presença de mulheres na política 

proporcionará um maior diálogo” é oração principal 

em relação a sua antecedente. 
 

05)  

(A) O vocábulo “como”, em “Como dissemos 

anteriormente” (L.24), exprime, nesse caso, a ideia de 

comparação. 

(B) Os conectores “que” e “que”, em “Isso quer dizer que, 

como são as mulheres que sentem na pele 

determinados preconceitos ou dificuldades,  (L.43/44) 

são iguais do ponto vista morfológico. 

(C)  O termo “divergências”, em “existem divergências” 

(L.35), ao ser substituído o verbo  existir por haver,  

não sofre mudança de função sintática. 

(D) Na oração “a presença da mulher na política não 

implica, necessariamente, no avanço das questões 

femininas.” (L.46/47), deve ser excluída a contração 

“no” a fim de ajustar à norma padrão do português. 
 

06) Há equivalência morfológica do termo “como”, em 

“Pesquisas com dados de 2016 mostram como o 

número de mulheres na política é baixo no Brasil.”. 

(L.16), e o vocábulo “que” na alternativa 
 

(A) “que além de estarmos atrás de muitos países em 

relação à representatividade feminina,” (L.12). 

(B) “que assegura uma porcentagem mínima de 30%” 

(L.22). 

(C) “que considerem as questões do ser mulher.” (L.34). 

(D) “que sentem na pele determinados preconceitos ou 

dificuldades,” (L.43/44). 

07)  
 

 “existam cotas eleitorais” (L.22) 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

(A) Haverão cotas eleitorais. 

(B) Terão cotas eleitorais. 

(C) Ocorrerá cotas eleitorais. 

(D) Haverá cotas eleitorais. 
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08) A alternativa em que se apresenta uma informação 

correta para a expressão transcrita é a 
 

(A) O vocábulo “até” (L.14)  pode ser retirado do texto 

sem prejuízo para o contexto. 

(B) “ou seja,” (L.27) introduz uma retificação em relação 

à afirmação anterior. 

(C) A expressão “São [...] que”, em “são elas que devem 

participar na proposição de políticas (L.44) tem valor 

expletivo, por isso pode ser retirada do contexto sem 

prejuízo de ordem gramatical. 

(D) “ou” (L.44) exprime sentido de exclusão. 

 

09) Ocorre predicado verbal em  

 

(A) “o Brasil é um dos piores países” (L.9). 

(B) “Alguns avanços já foram conquistados nas últimas 

décadas,” (L.3/4). 

(C) “a nossa taxa é de aproximadamente 10 pontos 

percentuais a menos” (L.10/11). 

(D) “o número de mulheres na política é baixo no Brasil.” 

(L.16). 

 

10) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal composta “tem contribuído” (L.23) e a simples 

 

(A) Contribuiu. 

(B) Contribuía. 

(C) Contribuiria. 

(D) Contribuirá. 

 

11) A expressão “do governo” (L.24) tem equivalência 

sintática com 

 

(A) “do desejado” (L.5). 

(B) “das mulheres” (L.7). 

(C) “do governo” (L.24). 

(D) “das cotas” (L.30). 

 

12) No texto, 

 

(A) O termo “alguns”, em “Alguns avanços já foram 

conquistados nas última décadas” (L.3/4), se 

transposto para depois do substantivo, o sentido do 

período que está inserido permanece invariável. 

(B) “Segundo” (L.9) expressa número sequencial. 

(C) “bastante” (L.49) tem equivalência morfológica 

diversa de “só” (L.3). 

(D) A conjunção “mas”, em “mas em todo o mundo” (L.3) 

expressa adição. 

13)  

 

 “Dessa forma, a aplicação das cotas vem sendo questionada 

em relação a sua eficácia no Brasil, pois confere a 

responsabilidade dos partidos para a promoção da paridade 

de gênero, mas não tem alcançado uma participação 

igualitária nos partidos.” (L.30/32). 

 

Quanto ao período em evidência, pode-se afirmar 

(A) Em “em relação a sua eficácia” não cabe acento 

indicativo de crase no termo que antecede o pronome 

“sua”, “a”, mesmo que facultativo. 

(B) O período é composto por coordenação, somente. 

(C) A segunda oração tem relação de subordinação quanto 

à primeira. 

(D) “Dessa forma” expressa ideia de explicação. 

 

14)  

 

I.  “Alguns avanços já foram conquistados nas últimas 

décadas, como o direito ao voto e o direito de serem 

eleitas.” (L.3/4).  

II. Porém, no que tange a representatividade das mulheres 

na política, esse debate ainda se encontra muito 

distante do desejado. (L.4/5). 

 

Em relação ao I, o segundo fragmento expressa uma ideia 

de  

(A) Ressalva. 

(B) Adição. 

(C) Conclusão. 

(D) Explicação. 

 

15)  

 

 “Esse cenário se observa em todas as esfera do poder do 

Estado. Desde as câmaras dos vereadores até o Senado 

Federal,” (L.14/15). 

Suponha que você escreva uma carta para um vereador 

referindo-se a um senador da República, nesta carta o 

pronome de tratamento a ser usado em relação ao referido 

senador é 

(A) Vossa Excelência. 

(B) Vossa Senhoria. 

(C) Sua Excelência. 

(D) Sua Senhoria. 
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16) Uma medida básica de segurança para acessos a 

internet é: 

 

(A) Senhas fracas. 

(B) Deixar o firewall do Windows desabilitado. 

(C) Deixar o firewall do Windows habilitado. 

(D) Não fazer atualizações do sistema operacional. 

 

17) Com a finalidade de apresentar dados de forma 

gráfica, afim de, melhorar a percepção do usuário, o 

Microsoft Excel possui diversos modelos de 

apresentação, atendendo assim demandas dos mais 

diferentes usuários. Qual das opções abaixo não é um 

modelo gráfico encontrado no Microsoft Excel? 

 

(A) Pizza 

(B) Pasta 

(C) Rosca 

(D) Dispersão (x,y) 

 

18) Comando no Windows 8 que pode ser utilizado para 

acessar o painel de controle: 

 

(A) Ctrl + S. 

(B) Ctrl + R e digitar painel de controle. 

(C) Windows + F e no aplicativo digitar painel de 

controle. 

(D) Windows + G e no aplicativo digitar painel de 

controle. 

 

19) No Microsoft Word 2010 possuímos diversas teclas de 

atalho que servem para agilizar a edição de textos. O 

botão Backspace apaga o primeiro caractere atrás da 

posição do cursor. Existe um atalho para que ao invés 

de apagar apenas um caractere apague todo conteúdo 

para trás até encontrar uma barra de espaço, qual é este 

atalho? 

 

(A) Ctrl + Delete 

(B) Alt + Delete 

(C) Alt + Backspace 

(D) Ctrl + Backspace 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20) Sintaxe correta da fórmula “adição” no Excel 2016: 

 

(A) =SOMA(CélulaA – CélulaB). 

(B) =SOMA(CélulaA ; CélulaB). 

(C) =SOMA(CélulaA x CélulaB). 

(D) =SOMA(CélulaA & CélulaB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Assepsia é 
 

(A) o conjunto de medidas propostas para inibir o 

crescimento de microorganismos ou removê-los de um 

determinado ambiente. 

(B) a diminuição do número de microorganismos 

patogênicos ou não, após a escovação da pele com 

água e sabão. 

(C) o conjunto de medidas que são utilizadas para impedir 

a penetração de microorganismos num determinado 

ambiente. 

(D) o processo pelo qual se destroem particularmente os 

germes patogênicos e/ou se inativa sua toxina ou se 

inibe o seu desenvolvimento. 

 

22) É INCORRETO afirmar sobre a prática de 

higienização das mãos. 

 

(A) A fricção antisséptica das mãos com preparações 

alcoólicas reduz a carga microbiana e remove a 

sujidade.  

(B) A higienização simples das mãos, com água e sabonete 

líquido, tem a finalidade de remover os 

microrganismos que colonizam as camadas 

superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e 

as células mortas, retirando a sujidade propícia à 

permanência e à proliferação de microrganismos. 

(C) A higienização antisséptica das mãos ocorre da mesma 

forma que a simples, mas utiliza um produto 

antisséptico no lugar do sabonete líquido, reduzindo a 

carga microbiana das mãos. 

(D) As recomendações da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) para a higienização das mãos, endossadas no 

Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), indicam a utilização de água e sabonete 

líquido ou soluções alcoólicas. 
 

23) As glândulas salivares são divididas, segundo o seu 

tamanho, em glândulas salivares menores e maiores. 

As glândulas salivares menores apresentam ductos 

excretores pequenos e segundo a sua localização 

topográfica são denominadas de:  
 

I. labiais. 

II. bucais.  

III. palatinas. 

IV. linguais 

 

 

 

 

 

 

É correto o que e afirma em: 

(A) I e III 

(B) II e IV 

(C) I, II, III e IV 

(D) I e II 

 

24) É correto afirmar sobre a oclusão dental. 

 

(A) A oclusão dental acontece quando, ao se fazer a 

elevação da mandíbula através dos músculos 

elevadores, dá-se o contato entre os dentes anta-

gonistas. Trata-se de um engrenamento dental em que 

cada dente de um arco deve ocluir com dois dentes do 

arco oposto; fazem exceção os incisivos centrais 

inferiores e os terceiros molares superiores, que 

ocluem unicamente com os seus homólogos 

antagonistas. 

(B) O tratamento para má oclusão dental só é necessário 

quando o os dentes se encontram muito desviados de 

sua posição ideal e, geralmente, é iniciado com o uso 

de aparelhos ortodônticos para tentar recolocar os 

dentes no local correto. O uso deste tipo de aparelhos 

pode variar entre os 6 meses e os 2 anos, dependendo 

do grau da má oclusão 

(C) Em alguns casos, a má oclusão dentária pode ser 

responsável por causar má postura e desvios na coluna. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

25) O jato de bicarbonato e ultrassom é um equipamento 

que pode atender as seguintes especialidades 

odontológicas:  

 

I. Periodontia. 

II. Endodontia. 

III. Estética. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I, II e III 

(B) III 

(C) I e II 

(D) I 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26) O jato de bicarbonato e ultrassom odontológico NÃO 

é utilizado para 

 

(A) remoção de pinos e coroas. 

(B) remoção de placa bacteriana, tártaro e manchas 

residuais. 

(C) revelação de radiografias periapicais. 

(D) condensação de amálgama. 

 

27) A ___________________ é uma ficha de coleta de 

dados que visa ao registro das informações do 

atendimento realizado pela equipe de Saúde Bucal. 

 

Assinale a alternativa que preenche de forma correta a 

lacuna acima. 

(A) ficha de regularização de pendências. 

(B) ficha de atendimento odontológico individual. 

(C) ficha de inscrição individual. 

(D) ficha de necessidades sociais. 

 

28) O Técnico de Higiene Bucal deve ter conhecimentos 

de: 

 

I. Anatomia periodontal e anatomia dentária. 

II. Cuidados pós-cirúrgicos e remoção de sutura. 

III. Doenças periodontais. 

IV. Técnicas de manejo de pacientes com necessidades 

especiais. 

 

É correto o que se afirma em:  

(A) I, II, III e IV 

(B) II, III e IV 

(C) I e III 

(D) II e IV 

 

29) “É um aparelho emissor de luz no espectro visível 

voltada para a coloração azulada, tendo comprimento 

de onda de aproximadamente 400nm a 520nm 

(namômetros), que ativa o bis-gma da resina composta 

e produtos odontológicos fotopolimerizáveis (que 

necessitam da “luz azul”), endurecendo-os”.  

 

O trecho acima se refere ao conceito de: 

(A) autoclave. 

(B) aparelho de raios X. 

(C) equipo. 

(D) fotopolimerizador. 

 

 

30) O (a) ______________ é a porção visível do dente, 

recoberta totalmente pelo esmalte, situada acima do 

osso de suporte e da gengiva e atuante na mastigação. 

Sofre desgaste fisiológico e/ou patológico. 

 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna 

acima. 

(A) coroa 

(B) colo 

(C) raiz 

(D) polpa 

 

31) A estrutura mais dura e densamente mineralizada, com 

espessura entre 2 e 3 mm, que é responsável pelo 

brilho do dente, é denominada de: 

 

(A) cemento. 

(B) dentina. 

(C) esmalte. 

(D) fibra. 

 

32) O sindesmótomo é utilizado para 

 

(A) separar a gengiva do dente e do osso. 

(B) remoção de osso. 

(C) remover a placa bacteriana. 

(D) extrair o dente. 

 

33) NÃO faz parte do periodonto: 

 

(A) cemento. 

(B) dente. 

(C) gengiva.  

(D) osso alveolar. 

 

34) A superfície na qual o esmalte e a dentina do dente se 

unem é chamada de: 

 

(A) junção esmaltedentinária. 

(B) junção cemento-esmalte. 

(C) junção amelodentinária. 

(D) junção dentária. 
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35) O (a) _______________ ocupa a cavidade pulpar e 

tem a forma idêntica à da coroa na sua porção mais 

externa. 

 

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna 

acima. 

(A) raiz 

(B) bochecha 

(C) esmalte 

(D) polpa dental 

 

36) “ São medicamentos à base de substâncias 

antissépticas, que possuem alto poder de atuação sobre 

os microrganismos. São usados em tratamentos de 

periodontite avançada, sangramento gengival e 

cirurgias. Ao contrário dos enxaguatórios, seu uso não 

é recomendado para a higiene bucal diária”. 

 

O fragmento acima se refere ao conceito de: 

(A) Isoflavona. 

(B) Colutórios. 

(C) Colorímetro. 

(D) Íntron 

 

37) São exemplos de medidas utilizadas para o bloqueio 

epidemiológico da transmissão de infecções e 

proteção dos profissionais: 

 

I. vacinação. 

II. lavagem e antissepsia das mãos. 

III. uso de Equipamento de Proteção Individual. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) II 

(B) I e III 

(C) I, II e III 

(D) I 

 

38) É correto afirmar sobre a radiografia em odontologia. 
 

(A) A radiografia não é utilizada na ortodontia. 

(B) O aparelho de raios X odontológico faz dois tipos de 

radiografias: as periapicais e as interproximais. 

(C) A radiografia periapical fornece imagens das arcadas 

dentárias inferior e superior. A partir dela, o dentista 

consegue identificar se existem cáries entre os dentes, 

que são difíceis de diagnosticar. 

(D) A radiografia interproximal permite a visualização 

detalhada de um dente ou de um pequeno grupo de 

dentes, da coroa até a raiz.  

 

39) Sobre o manuseio do aparelho de raios X 

odontológico, observe os itens a seguir. 

 

I. O operador deve usar luvas e o equipamento tem que 

ser protegido por uma cobertura impermeável, 

descartada após o uso. 

II. A manutenção desse equipamento odontológico é 

determinante para obter radiografias de qualidade e 

para proteger os pacientes. Uma radiografia ruim pode 

comprometer o diagnóstico.  

III. Os equipamentos precisam passar por teste apenas 

anuais para verificar, entre outros, a dose de radiação 

sobre os pacientes, a exatidão do tempo de exposição, 

a integridade dos acessórios e dos equipamentos de 

proteção individual e o tamanho do ponto focal. 

 

É correto o que se afirma em: 

(A) I e II 

(B) I, II e III 

(C) II 

(D) III 

 

40) São materiais utilizados em um consultório 

odontológico, entre outros: 

 

1. Dessensibilizante. 

2. Tiras de poliéster. 

3. Bicarbonato de sódio. 

4. Pasta profilática. 

5. Flúor tópico. 

 

A soma dos itens corretos é: 

(A) 10 

(B) 12 

(C) 13 

(D) 15 

 

 


