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precisa aquecer para consumir. “Em geral, esses alimentos
apresentam uma pequena redução dos seus nutrientes”,
avisa o nutrólogo Eric Slywitch. Embora até a batata possa
ser consumida crua, o melhor é cozinhá-la. “Isso atenua
seus fatores antinutricionais, aquelas substâncias que
interferem na absorção dos nutrientes”, diz Marchiori.

LÍNGUA PORTUGUESA

Comida crua é mais saudável
Flávio Dieguez e Marcelo Affini

http://super.abril.com.br/alimentacao/comida-crua-mais-saudavel-622326.shtml

Como essa história começou, ninguém sabe ao certo.
Mas reza a lenda que um médico alemão fez a seguinte
descoberta: após consumirem alimentos crus, pacientes
com leucocitose, um distúrbio que leva ao aumento
dos leucócitos (as células de defesa do organismo),
apresentaram uma diminuição no seu contingente. Ora,
a diminuição dos leucócitos só acontece quando o corpo
está com seu sistema imunológico fortalecido, a ponto de
dispensar parte dos seus protetores naturais. Daí que o tal
médico alemão chegou à conclusão de que a comida crua
fortaleceria o sistema imunológico. Detalhe: nada disso
jamais foi comprovado cientificamente. Mas o mito pegou.
Em 1984, a mania da comida crua - ou crudivorismo - se
popularizou graças à escritora Leslie Kenton, que lançou
o best seller Raw Energy. Segundo a autora, uma dieta
baseada em alimentos crus serviria para prevenir doenças
degenerativas, retardar os efeitos do tempo, conferir
energia e equilíbrio ao corpo. De lá pra cá, a raw food entrou
e saiu de moda várias vezes, sempre com a promessa de
melhorar a saúde e desintoxicar o corpo.
Que o crudivorismo tem lá suas virtudes, isso tem.
Afinal, submeter vegetais ao calor do cozimento rouba até
60% de suas substâncias benéficas. A questão é que os
macronutrientes, como proteínas, gorduras e carboidratos,
essenciais à saúde, ficam de fora dessa dieta. Tudo o que o
crudivorismo tem a oferecer são os micronutrientes, caso
de vitaminas e sais minerais que, sim, contam (e muito)
para a boa nutrição. Só eles, porém, não bastam. “Os crus
tanto podem pavimentar o caminho para a boa saúde como
levar a um quadro de desnutrição”, resume o nutrólogo
Eric Slywitch, de São Paulo. “Para alcançar um equilíbrio,
deve-se consumir também feijões, ervilha, lentilha e grãode-bico, que fornecem proteínas e calorias.”
Nem sempre o calor é responsável por eliminar nutrientes
dos alimentos. No caso do betacaroteno (cenoura, abóbora,
batata-doce, couve, mamão e caqui) e do licopeno (tomate em
forma de molho, e goiaba vermelha e melancia preparadas
como geleias), os alimentos ganham mais nutrientes
quando submetidos a determinadas temperaturas. “O
mesmo acontece com os fitoquímicos presentes nas folhas
escuras e amargas, como almeirão e chicória, que devem
ser refogados rapidamente”, diz o nutricionista Vanderlí
Marchiori. A temperatura máxima permitida fica em torno
de 42° C. “Os brócolis, como qualquer vegetal, devem ser
cozidos com um mínimo de água, que, depois, pode ser
aproveitada em outras preparações. Mas o ideal mesmo é
consumi-los crus, bem picadinhos, em vinagretes, ou sobre
pratos quentes, como macarrão e arroz. Uma boa dica é
abafá-los um pouco com uma tampa para reter o calor e
deixá-los mais macios.”
Acredite se quiser: feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico
e trigo podem ser consumidos crus. Para experimentar, é só
deixar leguminosas e cereais imersos em água, por horas
ou mesmo dias a fio, dependendo do grão, em processo de
germinação. Quando adquirirem consistência macia, nem

QUESTÃO 01

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com o texto,
o calor excessivo na hora do cozimento compromete os
nutrientes dos vegetais.
cozinhar os alimentos a determinadas temperaturas
significa cozinhá-los muito.
a dieta adequada deve ser balanceada com
macronutrientes e micronutrientes.
as proteínas dos vegetais se perdem quando eles são
cozidos por muito tempo.
uma dieta à base de geleias de frutas vermelhas favorece
o antienvelhecimento.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um exemplo de pronome indefinido se encontra na
alternativa
“Que o crudivorismo tem lá suas virtudes, isso tem.”.
“Como essa história começou, ninguém sabe...”.
“...essenciais à saúde, ficam de fora dessa dieta.”.
“‘Isso atenua seus fatores antinutricionais...’”.
“Mas o ideal mesmo é consumi-los crus...”.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa cuja expressão destacada
NÃO indica tempo.
“...pode ser aproveitada em outras preparações.”.
“...a raw food entrou e saiu de moda várias vezes...”.
“...mínimo de água, que, depois, pode ser aproveitada...”.
“...sempre com a promessa de melhorar a saúde...”.
“De lá pra cá, a raw food entrou e saiu de moda...”.

QUESTÃO 04
A expressão em destaque que NÃO se refere a algo
anteriormente mencionado no texto é
(A)
“‘Isso atenua seus fatores antinutricionais...’”.
(B)
“Em 1984, a mania da comida crua - ou crudivorismo...”.
(C)
“...reza a lenda que um médico alemão fez a seguinte
descoberta...”.
(D)
“‘Em geral, esses alimentos apresentam uma pequena
redução...’”.
(E)
“...com leucocitose, um distúrbio que leva ao aumento
dos leucócitos...”.
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QUESTÃO 05
A expressão que NÃO funciona sintaticamente como
objeto direto é
(A)
“Afinal, submeter vegetais ao calor do cozimento rouba
até 60%...”.
(B)
“...esses alimentos apresentam uma pequena redução...”.
(C)
“...a comida crua fortaleceria o sistema imunológico.”.
(D)
“Mas reza a lenda que um médico alemão fez a seguinte
descoberta...”.
(E)
“...pacientes com leucocitose (...) apresentaram uma
diminuição...”.

QUESTÃO 10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
afirma a respeito das expressões destacadas.
Arroz apresenta encontro consonantal, assim como trigo.
Nutrólogo acentua-se pela mesma regra de benéficas.
Promessa apresenta dígrafo, assim como folhas.
Proteínas apresenta um hiato, assim como saúde.
Máxima apresenta seis fonemas, assim como aquecer.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 06
A alternativa em que a forma verbal destacada NÃO
funciona como verbo de ligação se encontra em
(A)
“...o calor é responsável por eliminar...”.
(B)
“A questão é que os macronutrientes...”.
(C)
“Para experimentar, é só deixar...”.
(D)
“Uma boa dica é abafá-los um pouco...”.
(E)
“...o ideal mesmo é consumi-los crus...”.

QUESTÃO

11

Laís, Maria, Luiza e Cristina são professoras, mas
cada uma leciona matérias diferentes uma da outra.
Uma delas leciona Matemática, outra Física, outra
Química e a outra História, não necessariamente
nesta ordem. Sabe-se que

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO
funciona como adjunto adverbial.
(A)
“...é só deixar leguminosas e cereais imersos em água...”.
(B)
“...os efeitos do tempo, conferir energia e equilíbrio ao
corpo.”.
(C)
“Em geral, esses alimentos apresentam uma pequena
redução...”.
(D)
“...almeirão e chicória, que devem ser refogados
rapidamente...”.
(E)
“Uma boa dica é abafá-los um pouco com uma tampa...”.

•
•
•
•

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a respeito das expressões destacadas.
(A)
Em “...deve-se consumir também feijões...”, indica
retificação.
(B)
Em “...consumi-los crus, bem picadinhos...”, intensifica
consumi-los.
(C)
Em “Daí que o tal médico alemão chegou...”, estabelece
causa.
(D)
Em “Que o crudivorismo tem lá suas virtudes...”, expressa
lugar.
(E)
Em “Mas o ideal mesmo é consumi-los crus...”, retoma
os brócolis.

Laís e Luiza conhecem a professora de Química.
Maria e a professora de História já saíram com a
professora de Física.
A professora de História é irmã de Cristina e faz
um curso com Laís.
Laís não é professora de Matemática e não
conhece Cristina.

Sendo assim, podemos concluir que:
Maria é professora de Matemática.
Cristina é professora de Matemática.
Luiza é professora de Matemática.
Laís é professora de História.
Luiza é professora de Química.

QUESTÃO 12
Um bolo foi cortado igualmente em 25 pedaços. José
embrulhou 15 desses pedaços para viagem. Qual foi
a porcentagem do bolo que José embrulhou?
(A)
15%.
(B)
25%.
(C)
30%.
(D)
50%.
(E)
60%.

QUESTÃO 09
Um exemplo de figura de estilo se encontra em
(A)
“Acredite se quiser: feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico
e trigo podem ser consumidos crus.”.
(B)
“‘Os crus tanto podem pavimentar o caminho para a boa
saúde como levar a um quadro de desnutrição...’”.
(C)
‘“Os brócolis, como qualquer vegetal, devem ser cozidos
com um mínimo de água...”.
(D)
“Quando adquirirem consistência macia, nem precisa
aquecer para consumir.”.
(E)
“Embora até a batata possa ser consumida crua, o
melhor é cozinhá-la.”.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa em que a fração é maior
que

e menor que 1.

(A)
(B)
(C)
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QUESTÃO 17
De acordo com o Regimento Interno da ESBSERH,
o membro do Conselho de Administração que não
poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda
que interinamente, será
(A)
o membro indicado pelo Ministro de Estado da Educação.
(B)
o Presidente da EBSERH.
(C)
o membro indicado pelo Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
(D)
o membro indicado pelo Ministro de Estado da Saúde.
(E)
o representante dos empregados.

(D)
(E)

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para limitar o espaço retangular de um jardim,
foram colocadas lajotas de pedra em torno dele. Há
4 lajotas no comprimento, 3 na largura e mais uma
em cada canto, totalizando 18 lajotas que rodeiam o
jardim. Sendo assim, qual é o número de lajotas no
contorno de um jardim que possui 18 lajotas no seu
comprimento e 20 lajotas na largura?
80.
74.
70.
66.
64.

QUESTÃO 18

(A)

QUESTÃO 15

(B)

Observe a tabela a seguir, a segunda coluna obedece
um padrão em relação à primeira.

(C)

(D)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é o valor de A?
39.
40.
41.
43.
44.

(E)

De acordo com o Regimento Interno da ESBSERH,
além dos casos de morte, renúncia, destituição
e outros previstos em lei, considerar-se-á vaga a
função de membro do Conselho de Administração
que, sem causa formalmente justificada,
não comparecer a duas reuniões consecutivas ou três
alternadas, no intervalo de seis meses, salvo caso de
força maior ou caso fortuito.
não comparecer a três reuniões consecutivas ou quatro
alternadas, no intervalo de um ano, salvo caso de força
maior ou caso fortuito.
não comparecer a duas reuniões consecutivas ou três
alternadas, no intervalo de dois anos, salvo caso de força
maior ou caso fortuito.
não comparecer a três reuniões consecutivas ou quatro
alternadas, no intervalo de dois anos, salvo caso de força
maior ou caso fortuito.
não comparecer a duas reuniões consecutivas ou três
alternadas, no intervalo de um ano, salvo caso de força
maior ou caso fortuito.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 16

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

Com relação ao tempo de duração dos contratos
temporários de emprego celebrados pela EBSERH,
para fins de sua implantação, assinale a alternativa
correta.
Não poderão ser prorrogados e terão a duração de 2
(dois) anos.
Não poderão ser prorrogados e terão a duração de 180
(cento e oitenta) dias.
Poderão ser prorrogados uma única vez, desde que
a soma dos 2 (dois) períodos não ultrapasse 5 (cinco)
anos.
Poderão ser prorrogados uma única vez, desde que a
soma dos 2 (dois) períodos não ultrapasse 2 (dois) anos.
Poderão ser prorrogados uma única vez, desde que a
soma dos 2 (dois) períodos não ultrapasse 1 (um) ano.
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LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Fiscal da EBSERH, de acordo
com o Estatuto Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.
I.

II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 21

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Ao Sistema Único de Saúde
(SUS) compete

O Conselho Fiscal, como órgão permanente
da EBSERH, compõe-se de três membros
efetivos e respectivos suplentes, nomeados
pelo Ministro de Estado da Educação.
O mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de um ano contado a partir da
data de publicação do ato de nomeação,
podendo ser reconduzidos por igual
período.
O
Conselho
Fiscal
reunir-se-á,
ordinariamente,
a
cada
ano
e,
extraordinariamente, quando convocado
pelo seu Presidente.
Em caso de renúncia, falecimento ou
impedimento, os membros efetivos do
Conselho Fiscal serão substituídos pelos
seus suplentes, até a nomeação de novo
membro.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

I.

Participar da formulação da política e da
execução das ações de saneamento básico.

II.

Controlar e fiscalizar a variação dos preços
dos medicamentos.

III.

Fiscalizar
e
inspecionar
alimentos,
compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas
para consumo humano.

IV.

Participar do controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização
de substâncias e produtos psicoativos,
tóxicos e radioativos.

Apenas I, II e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa INCORRETA. As ações e
serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS), obedecerão aos
seguintes princípios
(A)
universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
(B)
preservação da autonomia das pessoas na defesa de
sua integridade física e moral.
(C)
assistência à saúde prestada em maior ou menor grau
de acordo com a região de atuação.
(D)
participação da comunidade.
(E)
integração em nível executivo das ações de saúde,
meio ambiente e saneamento básico.

QUESTÃO 20
O
Conselho
Consultivo
reunir-se-á,
ordinariamente, pelo menos uma vez por ano e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo
presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do
Conselho de Administração, ou a pedido
(A)
da maioria absoluta dos membros.
(B)
da maioria simples dos membros.
(C)
da metade dos seus membros.
(D)
de um quarto dos seus membros.
(E)
de um terço dos seus membros.

QUESTÃO 23

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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O Ministério da Saúde consolidará e publicará
as atualizações da Relação Nacional de Ações e
Serviços de Saúde – RENASES a cada
dois meses.
quatro meses.
seis meses.
um ano.
dois anos.

Cargo: Técnico em Saúde Bucal

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 24

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Comissão Intergestores Tripartite – CIT, atua
no âmbito da União, sendo vinculada para efeitos
administrativos e operacionais
ao Conselho Nacional de Saúde.
ao Conselho Estadual de Saúde.
àSecretaria Estadual de Saúde.
ao Ministério da Saúde.
à Conferência de Saúde.

espaço mínimo de pega.
espaço de trabalho.
espaço funcional de trabalho.

QUESTÃO 30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 25
De acordo com a Resolução nº 453/2012, o
Conselho de Saúde é um
(A)
Sistema Secular de Saúde.
(B)
Sistema Subsidiário de Saúde.
(C)
Subsistema da Seguridade Social.
(D)
Subsistema do SUS.
(E)
Sistema Autônomo de Saúde.

De forma geral, a unidade auxiliar é composta por
raio-x, bomba a vácuo e seringa tríplice.
bomba a vácuo, alta e baixa rotação.
raio-x, alta e baixa rotação.
sistema de sucção, cuspideira, seringa tríplice.
seringa tríplice, refletor e cuspideira.

QUESTÃO 31

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O dentifrício tem como função
evitar a fluorose.
localizar cárie.
aliviar aftas.
curativa no tratamento da cárie.
limpar e polir as superfícies dentais.

QUESTÃO 32

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 26

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A frequência cardíaca é definida como o número de
batimentos por minuto, sendo os valores normais
no adulto de
110 a 140 mmHg.
100 a 150 bat/min.
60 a 100 bat/min.
200 a 350 bat/min.
60 a 90 mmHg.

(E)

É considerado como fator de risco para a doença
periodontal, EXCETO
presença do Streptococcus mutans na cavidade oral.
condições sistêmicas como o diabete melito tipos I e II.
fumo.
microbiota patogênica incluindo o Actinobacillus
Actinomycetemcomitans.
presença do Bacteroides Forsythus no fluído gengival.

QUESTÃO 33
É o precursor da cárie dentária e, por essa razão,
os locais da superfície dental favoráveis à sua
retenção são particularmente propensos à doença.
A definição refere-se ao
(A)
tártaro.
(B)
biofilme dental.
(C)
fluxo salivar.
(D)
flúor.
(E)
hospedeiro.

QUESTÃO 27
Qual é a melhor conduta frente a uma hemorragia
alveolar após a extração dentária?
(A)
Solicitar ao paciente que faça bochecho com água
oxigenada 10 volumes.
(B)
Pedir ao paciente para comprimir um pequeno rolo de
gaze entre as arcadas.
(C)
Fazer bochecho com água morna e sal.
(D)
Não fazer nada.
(E)
Fazer uso de bolsa térmica (quente) no local da
extração.

QUESTÃO 34

(A)

QUESTÃO 28
É papel da THD, EXCETO
(A)
participação indispensável no programa de educação
do paciente.
(B)
revelação de placa bacteriana.
(C)
orientação sobre o uso do fio dental.
(D)
orientação sobre escovação.
(E)
anestesiar o paciente.

(B)
(C)
(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA com relação
ao controle mecânico e químico do biofilme
bacteriano.
O controle mecânico realizado pelo paciente envolve a
higienização bucal com o uso de escovas e fio dental.
A escova é o instrumento mais frequente utilizado na
higiene oral.
O dentifrício deve ser colocado entre as cerdas e em
pequena quantidade.
O efeito de limpeza de um dentifrício não está
relacionado com o seu conteúdo de abrasivos e de
detergentes.
A escova dental pode ser manual ou elétrica.

QUESTÃO 29
Considera-se como área normal de trabalho aquela
que os objetos estejam ao alcance do movimento
do antebraço. Esta área é denominada
(A)
espaço ideal de pega.
(B)
espaço máximo de pega.
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QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

Com relação à dentição decídua, assinale a
alternativa correta.
É composta por 32 dentes.
A erupção do primeiro dente decíduo ocorre por volta
dos 3 anos de idade.
Não existe na dentição decídua o grupo dos prémolares.
É composta por 4 incisivos centrais, 4 incisivos laterais,
4 caninos, 2 primeiros molares e 2 segundos molares.
É também chamada de dentição permanente.

(E)

QUESTÃO 41

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Os dentes são constituídos por diferentes tipos de
tecidos. Sobre isso, assinale a alternativa correta.
Esmalte, dentina, cemento e polpa.
Coroa, colo e raiz.
Gengiva, cemento e osso alveolar.
Ligamento periodontal, esmalte, dentina e cemento.
Cemento, osso alveolar, gengiva e ligamento
periodontal.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O incisivo central inferior direito permanente e
o canino inferior direito permanente recebem
respectivamente qual notação dentária?
31 e 33.
21 e 23.
11 e 13.
81 e 83.
41 e 43.

É o estudo das alterações ósseas e/ou dentárias
por meio de radiografias.Trata-se de qual
especialidade?
Ortodontia.
Periodontia.
Radiologia.
Dentística.
Prótese dentária.

QUESTÃO 44

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 39
A cadeira odontológica é composta das seguintes
partes, EXCETO
(A)
assento.
(B)
encosto de cabeça.
(C)
botão sobe e desce.
(D)
mocho.
(E)
base.

(B)
(C)

O flúor na saliva exerce a função de
ativador de certas enzimas.
participante no sistema tampão salivar.
remineralizador.
osmorregulador.
participante em produtos solubilizados.

QUESTÃO 45
Qual cimento é considerado como um dos
protetores
pulpares
mais
utilizados
na
odontologia?
(A)
Cimento de fosfato de zinco.
(B)
Cimento de carbamida.
(C)
Cimento de peróxido.
(D)
Cimento de hidróxido de cálcio.
(E)
Cimento hidrogenado.

QUESTÃO 40

(A)

Este equipamento produz microbolhas que,
ao entrarem em contato com o instrumental,
estouram, deslocando restos orgânicos do
instrumental. Trata-se
do aparelho de profilaxia.
do propulsor de lêntulo.
do localizador apical.
do bico de Bunsen.
da cuba-ultrassônica.

QUESTÃO 43
É reconhecida como uma doença infectocontagiosa,
resultado de uma perda mineral localizada, cuja
causa são os ácidos orgânicos provenientes da
fermentação microbiana dos carboidratos da
dieta.Trata-se de
(A)
cárie.
(B)
placa bacteriana.
(C)
gengivite.
(D)
fluorose.
(E)
hipercementose.

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O diagnóstico clínico da doença periodontal é feito
utilizando quais instrumentais?
Espelho bucal e sonda exploradora.
Espelho bucal e sonda milimetrada.
Espelho bucal e foice.
Espelho bucal e cureta.
Espelho bucal e raspador.

QUESTÃO 42

QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de bebês prematuros e de baixo peso.
Tipos específicos de bactérias causam as doenças
periodontais.
A prevalência de periodontite avançada é baixa na
população mundial (10 a 15%).

Com relação às doenças periodontais, assinale a
alternativa INCORRETA.
O controle do biofilme é essencial na prevenção
e no tratamento da grande maioria das doenças
periodontais.
A periodontite é um fator de risco nas doenças
coronárias.
A periodontite não é um fator de risco no nascimento

QUESTÃO 46
Após realizar a exodontia no dente 16, deve-se
fazer uma sutura. Qual instrumental deverá ser
usado para realizar tal procedimento?
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pinça clínica.
Pinça porta-agulha.
Pinça porta-grampo.
Pinça Kelly.
Pinça de Allis.

QUESTÃO 47

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta a medicação
quelante que, ao ser colocada dentro dos canais
radiculares,
facilita a instrumentação, pois
promove um “amolecimento” da dentina.
Otosporim.
Formocresol.
EDTA.
Paramonoclorofenol canforado.
Godiva.

QUESTÃO 48

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dentre os materiais citados, qual é usado para
realizar moldagens no paciente?
Guta-percha.
Alginato.
Cera.
Resina acrílica.
Óxido e eugenol.

QUESTÃO 49
Sobre a aplicação tópica do flúor, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
Pode ser feita utilizando moldeiras pré-fabricadas em
cera.
(B)
Pode ser aplicada com auxílio de cotonete.
(C)
Após a aplicação do flúor, o paciente deve beber muita
água.
(D)
Em ações coletivas, a técnica mais utilizada é a da
escova.
(E)
Nas superfícies proximais, o gel deve ser aplicado
embebido em fio dental.
QUESTÃO 50
A criança empunha a escova e com os dentes
cerrados e faz movimentos em círculo na face
vestibular de todos os dentes superiores e
inferiores. Nas faces palatinas ou linguais, os
movimentos também são circulares, agora, com
a boca aberta; e nas faces oclusais e incisais,
os movimentos são no sentido ântero-posterior.
Sobre isso, assinale a alternativa correta.
(A)
Técnica de Stilman.
(B)
Técnica de Stilman modificada.
(C)
Técnica de Starkey.
(D)
Posição de Starkey.
(E)
Técnica de Fones.
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