CONCURSO DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  ES
CONCURSO PÚBLICO
PROVAS OBJETIVAS – ODONTÓLOGO

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição e cargo para o qual se
inscreveu.
2. Assine seu cartãoresposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciada a prova.
4. Sua prova tem 40 questões, com 5 alternativas.
5. Preencha toda a área do cartãoresposta correspondente à alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou
rasuradas ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartãoresposta poderão
ser anuladas.
6. O cartãoresposta e não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
8. A prova será realizada com duração máxima de 4h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
9. O candidato somente poderá se retirar da sala de provas depois de decorrida 1h30min do
início das mesmas.
10. O candidato somente poderá se retirar da sala de provas levando o caderno de provas
após 1h30min do início das mesmas.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta preenchido e assinado
ao fiscal de sala.
12. Os 3 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta dos candidatos
presentes e ausentes e assinar a ata de sala atestando que o envelope foi devidamente
lacrado.

BOA PROVA!
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QUESTÕES OBJETIVAS – ODONTÓLOGO
PORTUGUÊS
Leia atentamente ao texto abaixo:
O Brasil criou, em janeiro de 2010, 181.419 vagas formais de emprego, de acordo com dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged). O resultado é o melhor já registrado em um mês de janeiro desde o
início da pesquisa do Ministério do Trabalho, em maio de 2000.
O maior resultado para um primeiro mês do ano havia sido registrado em 2008, quando o país abriu 142.921
postos. Em 2009, foram fechadas 101.748 vagas.
O resultado do mês passado reverte a forte perda de vagas verificada em dezembro de 2009. No último mês do
ano, foram fechados 415.192 postos de trabalho. Em todo o ano passado, foram abertas 995.110 vagas formais
no país.
Os meses de janeiro têm tradicionalmente uma geração menor de vagas, por conta da menor atividade. Em
novembro, do ano passado, por exemplo, a criação de vagas atingiu 247 mil.
A meta do Ministério do Trabalho é encerrar 2010 com a criação de 2 milhões de empregos formais. Com isso,
restam a criar ainda este ano 1.818.581 vagas.
01. De acordo com o texto é correto afirmar:
a) O maior resultado para primeiro mês do ano foi registrado em 2008, desde o início da pesquisa do Ministério
do Trabalho, em maio de 2000.
b) Houve perda de vagas verificadas em dezembro de 2009, sendo o número de vagas fechadas maior que o
número de vagas que abertas.
c) É normal em janeiro haver aumento do número de vagas de emprego, por conta da menor atividade.
d) Houve dezembro de 2009 forte perda de vagas de emprego, resultado que ainda não foi revertido.
e) O resultado satisfatório de janeiro de 2010 faz acreditar que o país pode alcançar a meta de 2 milhões de
empregos formais até o final deste ano.
02. Há crase facultativa na alternativa:
a) Responda a todas as perguntas.
b) Avise a moça que chegou a encomenda.
c) Volte sempre a esta casa.
d) Dirijase a qualquer caixa.
e) Entregue o pedido a alguém na portaria.
03. Indique onde há erro de concordância nominal.
a) Cerveja é bom para saúde.
b) Água é muito bom para matar a sede.
c) É proibida a entrada de pessoas estranhas.
d) É necessária coragem.
e) Janaina é meio louca.
04. Identifique o grupo de palavras que, respectivamente, tem o significado de: PRINCIPIANTE 
ENTENDIMENTO – DESTAQUE – DISTINGUIR:
a) Incipiente  censo – iminente – descriminar.
b) Incipiente – senso  eminente – discriminar.
c) Insipiente – senso – eminente – discriminar.
d) Incipiente  senso – iminente – descriminar.
e) Insipiente  censo – iminente – discriminar.
05. “ Marta encontrouo NERVOSO” . Identifique a análise morfossintática correta do termo em destaque:
a) Adjetivo derivado, simples, uniforme, singular, grau aumentativo – predicativo do sujeito.
b) Adjetivo primitivo, composto, biforme, singular, grau normal – adjunto adnominal.
c) Adjetivo derivado, simples, biforme, singular, grau normal – predicativo do objeto.
d) Adjetivo primitivo, simples, biforme, singular, grau normal – complemento nominal.
e) Adjetivo derivado, simples, uniforme, singular, grau superlativo absoluto – predicativo do objeto.
06. Encontre a oração que apresenta paralelismo sintático e semântico:
a) Manoel das Palmeiras navegou pelas águas do Velho Chico.
b) Anastácio trocava de carro como se troca de roupa.
c) O sargento ordenou o toque de recolher.
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d) A noite está fria como amanhecer das montanhas.
e) Não quero muito para ser cobrado pouco.
07. A oração com vocativo pontuada indevidamente é:
a) Parem com a brincadeira meninos.
b) Meninos, venham aqui agora!
c) Os meninos criaturas mais arteiras do mundo, vieram aqui.
d) Os meninos, dormiram aqui.
e) Os meninos não comeram, aqui.
MATEMÁTICA
08. A população de uma cidade é de 108.000 pessoas e para cada 5 homens há 7 mulheres. Qual é o
número de mulheres desta cidade?
a) 45.000.
b) 54.000.
c) 63.000.
d) 75.000.
e) 90.000.
09. Uma pessoa adquiriu um aquário retangular de 80 cm de comprimento, 50 cm de largura e 90 cm de
altura. Ele será completo com água até a altura de 75 cm e em seguida serão colocados peixes e enfeites.
Um produto para tratar a água deve ser colocado à razão de 2 tampasmedida para cada 50 litros de água.
Para tratar toda a água do aquário, quantas tampasmedida serão necessárias?
a) 12.
b) 10.
c) 8.
d) 6.
e) 4.
10. Um aluno digitou seu trabalho de Geografia em 12 páginas com 30 linhas de 14 cm de comprimento
cada. Para que o trabalho fique mais extenso, ele quer que o mesmo texto seja disposto em 15 páginas
com 28 linhas cada. Qual deverá ser o comprimento de cada linha?
a) 18 cm.
b) 16 cm.
c) 14 cm.
d) 12 cm.
e) 10 cm.
11. Numa consulta ao nutricionista, uma pessoa recebe um cardápio alimentar adequado para que perca
exatamente 750g por semana. Inicialmente, ela pesava 107kg e após a dieta atingiu plenamente a meta
estipulada. Perguntase: qual era o seu peso ao término da 21ª semana?
a) 94,25kg.
b) 93,5 kg.
c) 92,75 kg.
d) 92 kg.
e) 91,25 kg.
12. Uma seleção de candidatos consta de duas etapas: prova de conhecimentos gerais e de aptidão
física. Os candidatos serão selecionados como aptos e não aptos e, posteriormente, os aptos serão
classificados. 450 candidatos foram aprovados em somente uma das etapas, 390 foram aprovados na
prova de conhecimentos gerais, 150 foram aprovados nas duas etapas e 315 não foram aprovados na
prova aptidão física. Quantos candidatos participaram dessa seleção?
a) 600.
b) 675.
c) 990.
d) 1230.
e) 1305.
13. Os filhos do Sr. João, que precisava ser operado, dividiriam entre si as despesas da cirurgia que
totalizaram R$12.000,00. Porém, três dos filhos não pagaram, obrigando os demais a pagarem além de
sua parte mais R$900,00 cada um. Qual o total de filhos do Sr. João?
a) 5 filhos.
b) 6 filhos.
c) 7 filhos.
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d) 8 filhos.
e) 9 filhos.
14. Um cartão de crédito cobra juros de 10% a.m. sobre o saldo devedor. Se possuo um saldo devedor de
R$300,00 e não pagar, em quanto tempo estarei devendo R$990,00? (use log 3=0,48 e log 11 = 1,04)
a) 3 meses.
b) 9 meses.
c) 13 meses.
d) 17 meses.
e) 20 meses.
INFORMÁTICA
15. Acerca do sistema operacional Windows 2000, marque a opção incorreta.
a) O Active Directory é o serviço de diretório para o Windows 2000 server.
b) O Windows 2000 Server compreende software do cliente de serviços de terminal que dá suporte a clientes
baseados no Windows somente de 16 bits.
c) O serviço de diretório do Active Directory inclui um armazenamento de dados e uma estrutura lógica,
hierárquica.
d) O visualizador de eventos permite que os usuários monitores os eventos registrados nos logs de aplicativos,
segurança e sistema.
e) No Windows 2000 existe a possibilidade de inicialização em modo de segurança, onde o mesmo é inicializado
com um conjunto mínimo de drivers e serviços.
16. Os arquivos de logs registram tudo o que acontecem com o kernel, com os daemons e utilitários do
sistema. Eles são muito importantes tanto para monitorar o que acontece com o seu sistema como para
ajudar na solução de problemas diversos. Em um computador com o Gnu/linux instalado, em que
diretório esses logs são armazenados ?
a) var/log.
b) dev/log.
c) var/spool.
d) user/log.
e) usr/spool.
17. O Firewall é um programa que tem como objetivo proteger a máquina contra acessos indesejados,
tráfego indesejado, proteger serviços que estejam rodando na máquina e bloquear a passagem de coisas
que você não deseja receber. No Gnu/Linux ele é um firewall em nível de pacotes e funciona baseado no
endereço/porta de origem/destino do pacote, prioridade, etc. Referese a?
a) Ident.
b) Ipfwadm.
c) Ipchains.
d) Kernel.
e) Iptables.
18. O Windows 2000 server pode funcionar como um servidor de acesso remoto, um servidor VPN, um
gateway ou um roteador de escritório filial. Esse serviço é denominado:
a) Serviço de instalação remota.
b) Serviço de indexação.
c) Serviço de roteamento e acesso remoto.
d) Serviço de terminal.
e) Serviços de certificado.
19. Sobre o Internet Explorer 8.0, é incorreto afirmar:
a) A Navegação InPrivate permite que você navegue na Web sem deixar vestígios no Internet Explorer.
b) O Filtro do SmartScreen não utiliza uma conexão SSL.
c) O menu segurança reúne recursos de segurança e privacidade como o Windows Update, Filtro do
SmartScreen e Navegação InPrivate em um único local.
d) Pesquisar na web é mais fácil com o novo menu de pesquisa que oferece sugestões, histórico e
preenchimento automático enquanto você digita na caixa de pesquisa.
e) O filtro XSS (Crosssite Scripting) do Internet Explorer pode ajudar a impedir que sites malintencionados
roubem suas informações pessoais enquanto você visita a sites confiáveis.
20. É um protocolo de gerenciamento de correio eletrônico. Um ponto interessante deste protocolo é que
as mensagens ficam armazenadas no servidor e o internauta pode ter acesso a suas pastas e mensagens
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em qualquer computador, tanto por webmail como por cliente de correio eletrônico. Qual protocolo a
definição acima faz referência?
a) IMAP.
b) POP3.
c) SMTP.
d) FTP.
e) DNS.
21. Recurso da Internet que contêm conteúdo atualizado com frequência e publicado por um site. Em
geral são usados por sites de notícias e blog, mas também para distribuir outros tipos de conteúdo
digital, incluindo imagens, arquivos de áudio ou vídeos. Referese a:
a) Gadgets.
b) Web Slice.
c) Twitter.
d) Feed RSS.
e) Link.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
22. Em 1994, foi apresentada uma técnica alternativa para o tratamento da doença cárie, a Técnica de
Restauração Atraumática (TRA), tendo como públicoalvo comunidades onde não havia recursos
técnicos e financeiros que permitiam o trabalho clássico preventivo e restaurador, como, por exemplo,
campos de refugiados e populações muito carentes. Qual foi o material de escolha para essa técnica?
a) Amalgama.
b) Resina Composta.
c) Porcelana.
d) Cerâmica.
e) Ionômero de vidro.
23. Entendese que o Tratamento Restaurador Atraumático (TRA) tem aumentado o número de adeptos
em razão de preencher uma lacuna no tratamento “ restaurador” para grande parte da população de
países em desenvolvimento, e no Brasil certamente cabe essa proposta em várias situações. Em relação
à inserção do material de escolha no dente para a técnica (TRA), assinale a alternativa correta:
a) Pode ser colocado no dente com pressão digital, sob isolamento relativo.
b) É indispensável o uso de isolamento absoluto na colocação do material restaurador.
c) Deve ser realizado em um equipamento moderno, com aplicação prévia de “LASER”.
d) É necessário utilização de altarotação com diversas brocas para que a cavidade tenha paredes bem
delimitadas.
e) É recomendável que seja feito um preparo em bisel com brocas diamantadas para que o material restaurador
tenha melhor adaptação.
24. O amálgama é uma liga que contém mercúrio como um dos seus componentes. Como o mercúrio é
líquido à temperatura ambiente, ele pode ser misturado a metais sólidos. A especificação do American
National Standards Institute (ANSI) / American Dental Association (ADA) exige que as ligas de amálgama
contenham quais elementos predominantemente?
a) Cádmio e frâncio.
b) Ouro e enxofre.
c) Crípton e rubídio.
d) Prata e estanho.
e) Xenônio e carbono.
25. Originalmente, o cimento de ionômero de vidro foi planejado para restaurações estéticas de dentes
anteriores, e era recomendado para restaurar dentes com preparos cavitários Classe III e Classe V. Em
virtude da adesão à estrutura dentária e seu potencial de prevenir cárie, os tipos de ionômero de vidro
aumentaram e passaram a incluir outras indicações. O ionômero de vidro é o nome genérico de um
grupo de materiais baseados na reação do pó de vidro de silicato com qual agente?
a) Mercúrio.
b) Ácido poliacrílico.
c) Água oxigenada.
d) Ácido carboxílico.
e) Ácido sílico.
26. Desde o início dos anos 1970, com a melhoria de suas propriedades, os compósitos à base de resina
e suas resinas de dimetacrilato se tornaram os materiais de escolha para restaurações estéticas diretas
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em dentes anteriores. Existem três componentes estruturais nas resinas compostas: matriz, carga e
agente de união. Em relação à matriz, é correto afirmar:
a) É um material aquoso que não se une às partículas de carga.
b) Partículas de reforço ou fibras que se encontram dispersas na carga.
c) É um material resinoso plástico que forma uma fase contínua e se une às partículas de carga.
d) Um material que promove a adesão entre a carga e o agente de união.
e) É um metal existente para dar radiopacidade as resinas.
27. Uma radiografia depende da projeção empregada. Ela mostra o dente na sua forma anatômica
própria. A imagem radiográfica lembra muito um corte histológico longitudinal no eixo maior do dente. A
técnica radiográfica intraoral apical e a anatomia radiográfica correspondente podem ser melhor
demonstradas por meio de um conjunto de 14 radiografias de um adulto. Para a técnica radiográfica
intrabucal da região anterior da maxila, o bordo inferior do filme (sensor) deve estar paralelo aos bordos
incisais dos dentes anteriores. Diversos detalhes anatômicos podem aparecer na radiografia. Qual das
regiões anatômicas seguintes não condiz com a radiografia intrabucal tirada na região anterior da
maxila?
a) Forame mentoniano.
b) Forame incisivo.
c) Espinha nasal anterior.
d) Porção anterior do seio maxilar.
e) Canal incisivo anterior.
28. Uma das principais técnicas radiográficas foi descrita por Price em 1904 e McCormack em 1920, e foi
aperfeiçoada por Fitzgerald em 1947, cuja uma de suas definições é: “ A superfície ou plano da película é
posicionada paralelamente ao eixo do dente com a ajuda de um suporte de filme ou sensor. O raio central
deve incidir perpendicularmente e em direção ao centro do longo eixo do dente e da superfície ou plano
da película” . Assinale a alternativa correspondente a técnica descrita:
a) Técnica de Clark.
b) Técnica do ângulo reto.
c) Técnica da bissetriz.
d) Técnica do paralelismo.
e) Técnica panorâmica.
29. O cisto periodontal é uma lesão pouco comum que produz destruição localizada dos tecidos
periodontais junto à superfície lateral da raiz. Um cisto periodontal é geralmente assintomático e sem
manifestações detectáveis grosseiramente, ou pode apresentar um sensível edema localizado. Qual é a
localização mais freqüente do cisto periodontal?
a) Na área de primeiros molares inferiores decíduos.
b) Na área de terceiro molar superior.
c) Na área de canino e prémolar inferior.
d) Na área de dentes fusionados.
e) Na área de incisivos centrais inferiores.
30. A doença periodontal, além de reduzir a altura do osso, altera a morfologia óssea. A compreensão da
natureza e patogenicidade destas alterações é essencial para o diagnóstico e tratamento eficientes.
Sobre a perda óssea horizontal, é correto afirmar:
a) É um tipo raro de destruição óssea na doença periodontal, acometendo principalmente crianças com a
dentição decídua.
b) É o tipo mais raro de perda óssea na doença periodontal, aparecendo apenas em países subdesenvolvidos.
c) Está diretamente ligada a doenças sistêmicas no organismo, como no caso do HIV.
d) A perda óssea acontece apenas em regiões isoladas, sua margem é sempre vertical.
e) É o tipo mais freqüente de destruição óssea na doença periodontal, o osso reduzse em altura e a margem
óssea é horizontal ou ligeiramente angulada.
31. A falta de equipamento adequado é uma razão apresentada freqüentemente pelo dentista que não faz
tratamento de canais radiculares, e pode ser bastante válida. Porém, para se realizar um bom tratamento
endodôntico é necessário a utilização de materiais adequados, como é o caso das limas endodônticas.
As limas “ Hedstroem” , limas do tipo H, são alguns dos principais instrumentos na endodontia. De que
material a parte ativa da lima é construída?
a) Ligas Zamac.
b) Aço inoxidável.
c) Alumínio.
d) Liga de cobre.
e) Zinco.

6

32. Em 1901, René Le Fort, pesquisou as fraturas da face em cadáveres, a fim de demonstrar os pontos
de menor resistência dos ossos faciais. Assinale a alternativa que corresponde a classificação da
seguinte afirmação, citada por Le Fort, descrita por Guerin, em 1866: “ Inicia a linha de fratura na porção

inferior da abertura piriforme, cruza a fossa canina e se encaminha, posteriormente, até a fissura
pterigomaxilar.”
a) Disjunção craniofacial.
b) Le Fort IV.
c) Fratura piramidal.
d) Le Fort I.
e) Le Fort III.
33. Os princípios básicos de tratamento das fraturas da mandíbula são a redução e a fixação
(imobilização e contenção), isto é, os fragmentos devem ser colocados na posição mais correta possível
e mantidos imobilizados até ocorrer a consolidação da fratura. Existem vários métodos e técnicas de
fixação. Assinale a alternativa que não corresponde a um dos métodos de fixação da mandíbula.
a) Cola super bonder.
b) Placas com parafusos.
c) Amarrias dentárias.
d) Fixação esquelética com fios de aço.
e) Arcos vestibulares em ameias.
34. As fraturas intracapsulares do côndilo mandibular são as que ocorrem na cabeça da mandíbula,
acima das inserções da cápsula articular. Assinale a alternativa que não corresponde aos sinais e
sintomas habituais das fraturas intracapsulares:
a) Dor durante a abertura da boca.
b) Limitação de movimentos mandibulares.
c) Pirose e hematúria na abertura bucal.
d) Desvio da mandíbula para o lado afetado, na abertura bucal.
e) Assimetria, edema préauricular do lado comprometido.
35. Conforme a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências, no seu parágrafo 2, do Art. 6º, o que se entende por vigilância epidemiológica.
Assinale a alternativa correta?
a) Conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas e privadas, da
administração direta e indireta.
b) Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e
empresas públicas e privadas.
c) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
d) Conjunto de atividades que se destinam, através de ações de vigilância sanitária, à promoção e proteção da
saúde dos trabalhadores.
e) Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e
equipamentos para saúde.
36. De acordo com a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, no seu Capitulo I – Dos Objetivos e Atribuições, Art. 6º, estão
incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:
a) Produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
b) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.
c) O incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico.
d) A formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
e) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
37. No estudo da Ecologia Oral e da cárie dentária, é freqüente o estudo da ecologia microbiana oral, que
incluem o estudo de bactérias nos ecossistemas naturais. O termo empregado na ecologia microbiana
que corresponde ao fato que ocorre quando uma população bacteriana inibe ou elimina outra,
corresponde a:
a) Neutralismo.
b) Cinergismo.
c) Mutualismo.
d) Alogênico.
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e) Amensalismo.
38. Conforme o Código de Ética Odontológica 2006, aprovado pela Resolução CFO42, de 20 de maio de
2003, e alterado por meio da Resolução CFO71, de 06 de junho de 2006, do Conselho Federal de
Odontologia, no seu artigo 39º, do capítulo XV – Pesquisa Científica, constitui infração ética, exceto:
a) Utilizarse de animais de experimentação sem objetivos claros e honestos de enriquecer os horizontes do
conhecimento odontológico e, conseqüentemente, de ampliar os benefícios à sociedade.
b) Manipular dados da pesquisa em benefício próprio ou de empresas e/ou instituições.
c) Usar, experimentalmente, sem autorização da autoridade competente, e sem o conhecimento e o
consentimento prévios do paciente ou de seu representante legal, qualquer tipo de terapêutica ainda não
liberada para uso no país.
d) Respeitar as limitações legais da profissão nos casos de experiência in anima nobili.
e) Infringir a legislação que regula os transplantes de órgãos e tecidos postmortem e do “próprio corpo vivo”.
39. Conforme o Código de Ética Odontológica 2006, aprovado pela Resolução CFO42, de 20 de maio de
2003, e alterado por meio da Resolução CFO71, de 06 de junho de 2006, do Conselho Federal de
Odontologia, no seu artigo 9º, do Capítulo V – Do Relacionamento, da Seção II – Com a Equipe de Saúde,
constitui infração ética, exceto:
a) Assumir emprego ou função sucedendo o profissional demitido ou afastado em represália por atitude de
defesa de movimento legítimo da categoria ou da aplicação desse Código.
b) Elaborar e manter atualizados os prontuários de pacientes, conservandoos em arquivos próprios.
c) Negar, injustificadamente, colaboração técnica de emergência ou serviços profissionais a colega.
d) Ceder consultório ou laboratório, sem a observância da legislação pertinente.
e) Utilizarse de serviços prestados por profissionais não habilitados legalmente ou por profissionais da área
odontológica, não regularmente inscritos no Conselho Regional de sua jurisdição.
40. Conforme o Código de Ética Odontológica 2006, aprovado pela Resolução CFO42, de 20 de maio de
2003, e alterado por meio da Resolução CFO71, de 06 de junho de 2006, do Conselho Federal de
Odontologia, no seu artigo 5º, do Capítulo III – Dos Deveres Fundamentais, constituem deveres
fundamentais dos profissionais e entidades de Odontologia, exceto:
a) Não manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios que os caracterizem como empregado,
credenciado ou cooperado quando as mesmas se encontrarem em situação ilegal, irregular ou inidônea.
b) Resguardar sempre a privacidade do paciente.
c) Garantir ao paciente ou seu responsável legal, acesso a seu prontuário, sempre que for expressamente
solicitado, podendo conceder cópia do documento mediante recibo de entrega.
d) Registrar, os procedimentos técnicolaboratoriais efetuados, mantendoos em arquivo próprio, quando técnico
em prótese dentária.
e) Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu
responsável legal.
RASCUNHO:
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