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Leia o texto a seguir e responda às questões 

de 1 a 20: 

 

Mercado de trabalho em crise: como se 

tornar um profissional mais competitivo? 

 

Por Brasil Econômico | 03/03/2017 

 
Segundo projeções, desemprego atingirá 

mais 1,2 milhão de pessoas ao fim de 2017 no 

Brasil; para especialista, ações podem ajudar a 

manter cargo 

Com um mercado de trabalho cada vez 

mais acirrado, quem já está empregado se 

esforça para garantir que tudo permaneça como 

está. Para o CEO da Thomas Case & 

Advogados, Norberto Chadad, podemos adotar 

algumas medidas para nos tornarmos 

profissionais mais competitivos. Segundo ele, 

algumas atitudes podem ser "essenciais para a 

manutenção de seu emprego e, ao mesmo 

tempo, faz o profissional competitivo no caso de 

participação em algum processo seletivo". 

 

1) Mantenha-se atualizado 

 

Ficar em dia com as novas ferramentas 

em gestão de negócios e planejamento chega a 

ser um paradoxo, pois a própria crise faz os 

profissionais terem pouco tempo disponível por 

conta do excesso de trabalho. Como 

consequência, são obrigados a agir com 

soluções sem nenhuma organização prévia. "É 

preciso bom senso, manter-se atualizado e 

conseguir resultados com as novas ferramentas", 

explica Chadad, ao lembrar que o segredo não 

está apenas em fazer o trabalho diário que é 

pedido, mas analisar exeplos [sic] e dados que 

possam ajudar a dar propostas interessantes à 

empresa. 

 

2) Busque as ferramentas apropriadas  

É preciso avaliar as ferramentas que 

melhor se identificam com os negócios da 

empresa que você trabalha ou pretende 

trabalhar. O objetivo é simplificar a rotina do local 

tornando as atividades diárias mais ágeis, ao 

mesmo tempo em que erros são evitados e os 

custos com infraestrutura são reduzidos.  

 

3) Visão moderna 

Segundo Chadad, a burocracia pode 

atrapalhar a fluidez das atividades de uma 

empresa. O profissional que consegue simplicar 

[sic] este fluxo pode se destacar. Para isso, é 

necessário estar aberto para inovações que 

possam romper com hábitos da empresa. "O fato 

da política da empresa e da metodologia nos 

departamentos sempre terem dado certo não 

significa que não se possa inovar nas estratégias 

para minimizar custos e potencializar os 

benefícios", explica. 

 

4) Fomente a criatividade 

Sempre que algo novo vier à sua mente, 

avalie a ideia com carinho, pois pode ser útil para 

o seu trabalho. Chadad lembra que incertezas 

estão presentes em todo momento de crise e 

afirma que devemos lidar com elas. "Tire proveito 

da crise para crescer profissionalmente. Seja um 

bom observador, procure conhecer bem os seus 

parceiros, e analise, em caso de corte de 

pessoal, qual o perfil dos que foram demitidos".  

 

5) Adquira novas competências 

Chadad recomenda a [sic] três aquisições 

importantes para manter a competitividade no 

mercado de trabalho. "A primeira é dedicar algum 

tempo no comportamento que envolve a 

Inteligência Emocional", explica. Segundo ele, é 

importante dedicar um tempo ao 

autoconhecimento e planejamento pessoal. 

Em seguida, o consultor indica o 

aprendizado de novos idiomas, "seja para fazer 

algum intercâmbio ou para usar no seu atual 

trabalho". Por fim, procure conhecimentos 

técnicos, como softwares de gestão empresarial, 

por exemplo. "O domínio dessas ferramentas 

pode tornar seu trabalho ou seu currículo 

eficiente, tornando-o um profissional mais 

versátil e competitivo". 
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Fonte: Brasil Econômico. Disponível em: < 

http://economia.ig.com.br/2017-03-03/mercado-

trabalho.html. 

1- No item “4) Fomente a criatividade” a 

palavra ‘fomente’ pode ser entendida 

como: 

A. Estimule. 

B. Aprecie. 

C. Respeite. 

D. Entenda. 

E. Crie. 

 

2- Em várias partes do texto, há frases que 

são destacadas com o uso de aspas (“). 

Considerando isso, pode-se afirmar que: 

A. As aspas chamam a atenção do leitor 

para as frases as quais são utilizadas. 

B. As aspas são sinais de pontuação. 

C. As aspas identificam a ideia de alguém. 

D. As aspas são sinais de pontuação, 

destacando trechos do texto em que são 

apresentadas ideias/falas de outras 

pessoas/entrevistados. 

E. As aspas não fazem parte da Norma 

Culta da Língua Portuguesa. 

 

3- Na frase: “Com um mercado de trabalho 

cada vez mais acirrado, quem já está 

empregado se esforça para garantir que 

tudo permaneça como está.”, as palavras 

‘de’ e ‘garantir’ são, respectivamente: 

A. Pronome e Verbo. 

B. Dois verbos. 

C. Verbo e Preposição. 

D. Preposição e Verbo.  

E. Duas preposições. 

 

4- Na frase: "O fato da política da empresa 

e da metodologia nos departamentos 

sempre terem dado certo não significa 

que não se possa inovar nas estratégias 

para minimizar custos e potencializar os 

benefícios [...]”, a palavra ‘minimizar’ 

pode ser entendida como: 

A. Reduzir. 

B. Acrescentar.  

C. Aperfeiçoar. 

D. Implementar. 

E. Aumentar.  

 

5- A palavra ‘acirrado’ utilizada no segundo 

parágrafo do texto pode ser substituída 

por:  

A. Competitivo ou Exigente. 

B. Frágil. 

C. Inovador ou Tecnológico. 

D. Formal ou Tradicional. 

E. Indiferente. 

 

6- A frase "Tire proveito da crise para 

crescer profissionalmente.”, pode ser 

interpretada como: 

A. A crise não ajuda no crescimento 

profissional. 

B. Só se torna um bom profissional sem 

nenhum tipo de crise. 

C. O crescimento profissional depende, 

exclusivamente, da crise. 

D. Em momentos de crise deve-se criar 

estratégias para superá-las e se desenvolver 

profissionalmente. 

E. Crise e crescimento profissional não são 

compatíveis.   

 

7- O item ‘3) Visão moderna’ pode ser 

interpretado como: 

A. Visão de futuro, inovadora. 

B. Projeção tradicionalista. 

C. Visão antiga. 

D. Visão de passado e presente. 

E. Olhar atento ao passado. 

 

8- No trecho do texto: “[...] O segredo não 

está apenas em fazer o trabalho diário 

que é pedido, mas analisar exeplos [sic] 

e dados que possam ajudar a dar 
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propostas interessantes à empresa.”, as 

palavras ‘apenas’ e ‘interessantes’ são, 

respectivamente: 

A. Advérbio e Preposição. 

B. Advérbio de exclusão e Verbo. 

C. Dois advérbios. 

D. Advérbio de exclusão e Adjetivo. 

E. Adjetivo e Advérbio. 

 

9- O texto, na íntegra, retrata que: 

A. Diante da atual crise vivenciada pelo País 

e, consequente aumento do desemprego, 

somada à realidade de um mercado de 

trabalho bastante competitivo, todos os 

profissionais podem adotar estratégias para 

manter-se no cargo.  

B. Diante da atual crise vivenciada no País, 

todos os profissionais estão sujeitos a perder 

seus empregos. 

C. Todo profissional deve-se manter 

atualizado acerca da atual crise vivenciada 

pelo País. 

D. Somente os profissionais com visão 

moderna terão garantias de se manter no 

emprego, mesmo diante da atual crise 

vivenciada no País. 

E. A atual crise vivenciada pelo País é uma 

oportunidade de crescimento profissional. 

 

10-  No trecho da frase: “[...] dados que 

possam ajudar a dar propostas 

interessantes à empresa.”, o uso da crase 

ocorre porque: 

A. O verbo dar requer a preposição ‘a’ e a 

palavra empresa é feminina, formando a 

crase. 

B. A palavra empresa é substantivo 

feminino. 

C. A palavra empresa é adjetivo e requer ‘a’ 

com crase. 

D. O verbo dar exige o uso da crase. 

E. A palavra empresa é substantivo comum 

e exige o uso da crase. 

 

11- Na frase: “Segundo Chadad, a burocracia 

pode atrapalhar a fluidez das atividades 

de uma empresa.”, o trecho: “das 

atividades de uma empresa” é um: 

A. Complemento verbal. 

B. Adjetivo. 

C. Advérbio. 

D. Complemento nominal. 

E. Substantivo.  

 
12-  Na frase: "[...], o consultor indica o 

aprendizado de novos idiomas, "seja para 

fazer algum intercâmbio ou para usar no 

seu atual trabalho." pode ser interpretada 

como: 

A. É obrigatória a aprendizagem de idiomas 

para se manter no mercado de trabalho. 

B. A aprendizagem de idiomas garante a 

permanência no emprego. 

C. O crescimento profissional depende da 

aprendizagem de, pelo menos, dois 

idiomas. 

D. A aprendizagem de novos idiomas 

contribui tanto para intercâmbios, quanto 

para uma possível necessidade no atual 

ambiente de trabalho do profissional. 

E. A garantia de um bom emprego está 

relacionada à aprendizagem de idiomas. 

 

13-  No trecho: “[...] é necessário estar aberto 

para inovações que possam romper com 

hábitos da empresa.”, as palavras ‘é’, 

‘para’ e ‘empresas’, são, 

respectivamente: 

A. Verbo, Preposição e Substantivo Comum. 

B. Verbo, Advérbio e Substantivo Comum.  

C. Advérbio, Preposição e Adjetivo. 

D. Verbo, Adjetivo e Preposição. 

E. Dois verbos e Substantivo Comum. 

 

14-  Leia a frase a seguir: “Ficar em dia (grifo 

nosso) com as novas ferramentas em 

gestão de negócios e planejamento 
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chega a ser um paradoxo (grifo nosso), 

pois a própria crise faz os profissionais 

terem pouco tempo disponível por conta 

do excesso de trabalho.” A expressão e a 

palavra grifadas podem ser entendidas, 

respectivamente, como:  

A. Estar atualizado e Contradição. 

B. Estar atualizado e Concordância. 

C. Cumprir com as obrigações e 

Discordância. 

D. Cumprir com as obrigações e 

Concordância.   

E. Estar desatualizado e Contradição. 

 

 

15- Na frase: “O objetivo é simplificar a rotina 

do local tornando as atividades diárias 

mais ágeis [...].”, as palavras ‘objetivo’ e 

‘ágeis’ podem ser substituídas, 

respectivamente, por:  

A. Função e Rápidas. 

B. Caminho e Rápidas. 

C. Caminho e Vagarosas. 

D. Propósito e Rápidas. 

E. Propósito e Vagarosas. 

 

16- De acordo com o texto, Chadad 

recomenda aquisições para manter a 

competitividade no mercado de trabalho, 

que podem ser compreendidas, 

respectivamente, como:  

A. Dedicação de tempo para se 

autoconhecer e planejar a vida pessoal; a 

aprendizagem de novos idiomas; e aquisição 

de conhecimentos técnicos, por meio de 

ferramentas que auxiliem no 

desenvolvimento do trabalho, possibilitando 

o desenvolvimento de um profissional 

eclético e competitivo. 

B. Dedicação orçamentária para se 

autoconhecer e planejar a vida pessoal; a 

aprendizagem de novos idiomas; e aquisição 

de conhecimentos técnicos, que auxilie no 

desenvolvimento de um profissional 

autônomo.  

C. Dedicação de tempo para conhecer o 

ambiente de trabalho; a aprendizagem de 

novos idiomas; e aquisição de 

conhecimentos em outras áreas de atuação.  

D. Dedicação de tempo para a 

aprendizagem de, no mínimo, dois novos 

idiomas e aquisição de conhecimentos 

técnicos, por meio de ferramentas que 

auxiliem no desenvolvimento do trabalho, 

possibilitando a desenvoltura de um 

profissional tradicionalista e competidor. 

E. Dedicação de tempo para se 

autoconhecer e a aprendizagem de novos 

idiomas. 

 

17-  Na frase: "O domínio dessas ferramentas 

pode tornar seu trabalho ou seu currículo 

eficiente, tornando-o um profissional mais 

versátil e competitivo", o sentido da 

palavra versátil empregado pode ser 

interpretado como: 

A. Polivalente. 

B. Estável. 

C. Atualizado. 

D. Concorrente. 

E. Oscilante. 

 

18-  De acordo com o texto, o desemprego é: 

A. Uma situação que ocorre desde 2016 no 

País. 

B. Uma situação permanente no País. 

C. Uma situação crítica, no entanto, será 

minimizada em 2017. 

D. Uma situação vivenciada pelo País, em 

consequência da atual crise. 

E. Um dado alarmante e que aumentará 

ainda mais em 2018. 

 

19- Conforme a frase: “É preciso bom senso, 

manter-se atualizado e conseguir 

resultados com as novas ferramentas", os 

verbos ‘é’ e ‘conseguir’ estão nas 
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seguintes formas verbal e nominal, 

respectivamente: 

A. Presente do Indicativo e Infinitivo. 

B. Imperativo e Infinitivo. 

C. Presente do Indicativo e Gerúndio. 

D. Subjuntivo e Infinitivo. 

E. Presente do Indicativo e Particípio 

Passado. 

 

20- De acordo com o texto, pode-se inferir 

que:  

A. A atual crise vivenciada pelo País 

também ocorre em outros países da 

América do Sul.  

B. O mercado de trabalho brasileiro refuta 

profissionais que não tenham 

conhecimento na área tecnológica. 

C. A garantia de emprego aos profissionais 

brasileiros está vinculada à 

aprendizagem de vários idiomas.  

D. Com o mercado de trabalho em crise, há 

diversas ações que podem ajudar os 

profissionais a se manterem no emprego. 

E. Os profissionais brasileiros criativos e 

competitivos têm garantia de emprego 

diante da atual crise vivenciada pelo País. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

21- Qual o nível de concentração ótimo de flúor 

no estado de Santa Catarina nas águas de 

abastecimento público, segundo a Portaria 

no 421, de 13/05/2016? Assinale a opção 

correta:  

 

A. 0,6 mg/L. 

B. 0,7 mg/L. 

C. 0,8 mg/L. 

D. 0,9 mg/L. 

E. 1,0 mg/L. 

 

22- Leia o caso clínico e responda: Um paciente 

comparece para atendimento com dor 

espontânea, intensa e pulsátil no elemento 

24. Não há dor ao teste de percussão. O 

paciente relata estar com essa dor há 2 dias. 

Qual o tratamento mais indicado? Assinale a 

opção correta:  

 

A. Medicação e encaminhamento. 

B. Pulpectomia. 

C. Pulpotomia. 

D. Tratamento expectante. 

E. Necropulpectomia. 

 

23- O trauma dental é uma situação que pode ter 

consequências muito sérias, principalmente, 

quando em dentes decíduos. Qual o tipo de 

trauma em dentes decíduos que pode afetar 

gravemente o dente permanente em 

formação? Assinale a opção correta:  

 

A. Avulsão. 

B. Extrusão. 

C. Intrusão. 

D. Luxação lateral. 

E. Subluxação. 

 

24- Leia o caso clínico e responda: Paciente 

comparece para atendimento com fístula na 

região do elemento 22. O elemento 22 

encontra-se com dor leve ao teste de 

percussão, sem dor espontânea. O 

elemento encontra-se levemente escurecido 

em relação aos outros dentes. Qual a 

conduta mais indicada para este caso? 

Assinale a opção correta:  

 

A. Receitar antibiótico e encaminhar 

para endodontia. 

B. Receitar antibiótico e anti-

inflamatório e encaminhar para 

endodontia. 

C. Receitar anti-inflamatório e 

encaminhar para endodontia. 

D. Encaminhar para endodontia sem 

necessidade de medicação. 

E. Apenas preservar o elemento. 

 

25- Em casos de paciente gestante, que 

necessite passar por atendimento 

odontológico, qual o tipo de anestésico mais 

indicado? Assinale a opção correta: 

 

A. Prilocaína com vasoconstritor. 

B. Prilocaína sem vasoconstritor. 

C. Bupivacaína sem vasoconstritor. 

D. Lidocaína com vasoconstritor. 

E. Lidocaína sem vasoconstritor. 

 

26- Qual lei regula em todo território nacional as 

ações do serviço de saúde executadas em 

caráter permanente ou eventual, por 

pessoas naturais ou jurídicas de direito 

público ou privado? Assinale a opção 

correta:  

A. Lei N° 8.800, de 1990. 

B. Lei N° 8.008, de 1990. 

C. Lei N° 8.081, de 1990. 

D. Lei N° 8.088, de 1990. 

E. Lei N° 8.080, de 1990. 
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27- Qual o método de esterilização mais 

utilizado em consultório odontológicos e 

permitido pela Vigilância Sanitária? Assinale 

a opção correta:  

 

A. Esterilização pelo método físico de 

vapor sob pressão. 

B. Esterilização pelo método químico de 

vapor sob pressão. 

C. Esterilização pelo método iônico de 

calor sob pressão. 

D. Esterilização pelo método químico de 

calor sob pressão negativa. 

E. Esterilização a seco. 

 

28- Qual o mecanismo de ação do flúor na 

estrutura dental? Assinale a opção correta: 

 

A. Atua mantendo a solubilidade do 

esmalte por meio da formação de 

fluorapatita. 

B. Atua diminuindo a solubilidade do 

esmalte por meio da formação de 

fluorapatita. 

C. Atua aumentando a solubilidade do 

esmalte por meio da formação de 

fluorapatita. 

D. Atua ligando-se nas moléculas de 

saliva para manter o nível do pH 

próximo de 6. 

E. Nenhuma das alternativas 

anteriores. 

 

29- De acordo com as normas de biossegurança 

e com a classificação da área de trabalho 

relacionada com o grau de contaminação, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. A zona de tratamento 

correspondente à superfície da 

mesa, cadeira odontológica e 

espaços adjacentes, onde é aplicado 

o mais alto nível de higiene. 

B. As superfícies da zona periférica, 

normalmente, não ficam em contato 

com o paciente ou com grandes 

quantidades de material infectado. 

C. A zona limite de tratamento deve ser 

desinfetada com desinfetante de 

ação intermediária e coberta com 

barreiras. 

D. A zona periférica necessita, 

obrigatoriamente, ser desinfetada 

regularmente entre os pacientes. 

E. A zona de tratamento necessita ser 

desinfetada rotineiramente, no 

começo do dia e nos intervalos entre 

cada paciente, com desinfetante de 

ação intermediária. 

 

30- Sobre os resíduos de serviços de saúde, 

assinale a opção correta: 

A. Os resíduos do grupo A 

correspondem aos materiais 

radioativos.  

B. Os resíduos do grupo A 

correspondem aos materiais 

químicos. 

C. Os resíduos do grupo A 

correspondem aos materiais 

perfurocortantes. 

D. Os resíduos do grupo A 

correspondem aos materiais 

comuns. 

E. Os resíduos do grupo A 

correspondem aos materiais 

infectantes. 

 

31- Sobre os resíduos perfurocortantes, assinale 

a opção correta: 

 

A. Devem ser depositados em 

embalagens rígidas, impermeáveis, 

com tampa e identificadas com rótulo 

infectante. Devem ser lacrados com 

fitas adesivas quando atingirem 2/3 

da capacidade, e acondicionados no 
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saco branco, juntamente com o 

resíduo infectante. 

B. Devem ser depositados em 

embalagens rígidas, permeáveis, 

com tampa e identificados com rótulo 

infectante. Devem ser lacrados com 

fitas adesivas quando atingirem 2/3 

da capacidade e acondicionados no 

saco branco, juntamente com o 

resíduo infectante 

C. Devem ser depositados em 

embalagens rígidas, impermeáveis, 

com tampa e identificados com rótulo 

infectante. Devem ser lacrados com 

fitas adesivas quando atingirem 4/3 

da capacidade e acondicionados no 

saco branco, juntamente com o 

resíduo infectante. 

D. Devem ser depositados em 

embalagens impermeáveis e 

identificados com rótulo infectante. 

Devem ser lacrados com fitas 

adesivas quando atingirem 4/3 da 

capacidade e acondicionados no 

saco branco, juntamente com o 

resíduo infectante. 

E. Devem ser depositados em 

embalagens rígidas, impermeáveis, 

com tampa e identificados com rótulo 

infectante. Devem ser lacrados com 

fitas adesivas quando atingirem 4/3 

da capacidade e acondicionados 

separadamente. 

 

32- Entre os EPIs obrigatórios no serviço 

odontológico, encontram-se os óculos de 

proteção. Como deve ser procedida a 

desinfecção dos mesmos? Assinale a 

alternativa correta: 

 

A. A cada 2 atendimentos, com álcool 

92,8%. 

B. A cada 2 atendimentos, com álcool 70%. 

C. A cada atendimento, com álcool 70%. 

D. A cada atendimento, com álcool 92,8%. 

E. A cada atendimento, com água 

corrente. 

 

33- Em casos de preparos cavitários para 

restauração com resinas compostas em que 

há exposição de dentina, após o 

condicionamento ácido, deve-se aplicar um 

primer dentinário. Qual a função do primer 

na dentina? Assinale a opção correta: 

 

A. Molhar os substratos e atuar como um 

agente intermediário entre a estrutura 

dental e os agentes restauradores. 

B. Penetrar nas superfícies 

desmineralizadas e aumentar os 

espaços ocupados por hidroxiapatita. 

C. Estabilizar as redes de fibras colágenas, 

penetrando nas superfícies 

desmineralizadas. 

D. Diminuir a energia livre de superfície. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

34- Em preparos cavitários onde há presença de 

esmalte e dentina para realização de 

restauração com resinas compostas, o 

procedimento para condicionamento ácido 

deve ser? Assinale a opção mais indicada 

para melhor adesão do material restaurador: 

 

A. Iniciar o condicionamento pelo centro da 

cavidade; condicionar 15 segundos; 

lavar/secar com jatos de ar toda 

cavidade. 

B. Iniciar condicionamento pelo esmalte por 

15 segundos; condicionar dentina por 15 

segundos; lavar com spray de ar e água; 

secar com jatos de ar o esmalte, 

protegendo a dentina com bolinhas de 

algodão. 

C. Iniciar condicionamento pelo esmalte por 

30 segundos; condicionar dentina por 15 

segundos; lavar com spray de ar e água; 
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secar com jatos de ar o esmalte e a 

dentina. 

D. Iniciar condicionamento pela dentina por 

15 segundos; condicionar esmalte por 15 

segundos; lavar com spray de ar e água; 

secar com jatos de ar o esmalte, 

protegendo a dentina com bolinhas de 

algodão. 

E. Iniciar condicionamento pelo esmalte por 

30 segundos; condicionar dentina por 15 

segundos; lavar com spray de ar e água; 

secar com jatos de ar o esmalte, 

protegendo a dentina com bolinhas de 

algodão. 

 

35- As resinas compostas nanoparticuladas 

apresentam vantagens em relação às micro-

híbridas. Assinale a opção que represente 

corretamente uma dessas vantagens: 

 

A. O método de fabricação permite agregar 

maior volume de carga à matriz do 

material, permitindo um bom polimento 

em detrimento das partículas menores. 

B. O método de fabricação permite agregar 

menor volume de carga à matriz do 

material, permitindo mais partículas e um 

bom polimento em detrimento dos 

tamanhos menores. 

C. O método de fabricação permite agregar 

menor volume de carga à matriz do 

material, permitindo um bom polimento 

em detrimento das partículas menores. 

D. O método de fabricação permite agregar 

maior volume de carga à matriz do 

material, permitindo um bom polimento 

em detrimento das partículas maiores. 

E. O método de fabricação permite agregar 

menor quantidade de moléculas à matriz 

do material, permitindo um bom polimento 

em detrimento das partículas menores. 

 

 

 

 

36- Sobre a gengivite localizada estágio II, 

assinale a alternativa correta: 

A. Consiste em alterações vasculares no 

tecido gengival em resposta à ativação 

microbiana; clinicamente não é aparente. 

B. Consiste em alterações vasculares no 

tecido gengival em resposta à ativação 

microbiana; clinicamente pode aparecer 

como gengivite precoce, podendo haver 

sangramento à sondagem e presença de 

eritema. 

C. Clinicamente apresenta presença de 

anoxemia gengival, localizada, que se 

sobrepões como lesão azulada à gengiva 

avermelhada. 

D. Apresenta eritema intenso. 

E. Consiste em eritema e ulceração da 

gengiva com sangramento localizado. 

 

37- Sobre as características que a periodontite 

agressiva possui, assinale a opção correta: 

A. Rápida progressão; presença de grandes 

acúmulos de placa; histórico familiar 

sugestivo de traço genético. 

B. Lenta progressão, porém severa; 

presença de grandes acúmulos de placa; 

histórico familiar sugestivo de traço 

genético. 

C. Rápida progressão; ausência de grandes 

acúmulos de placa; sem histórico 

genético. 

D. Rápida progressão; ausência de grandes 

acúmulos de placa; histórico familiar 

sugestivo de traço genético. 

E. Lenta progressão, porém severa; 

ausência de grandes acúmulos de placa; 

histórico familiar sugestivo de traço 

genético. 
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38- Para uma extração de incisivo central 

superior hígido, qual o número do fórceps 

recomendado? Assinale a opção correta: 

 

A. 140. 

B. 151. 

C. 150. 

D. 160. 

E. 161. 

 

39- Sobre a classificação do paciente em função 

do seu estado físico, o que significa 

classificar o paciente em ASA III? Assinale a 

opção correta: 

 

A. Paciente saudável; 

B. Paciente portador de doença sistêmica 

moderada. 

C. Paciente portador de doença sistêmica 

moderada, que faça uso de medicamento 

contínuo. 

D. Paciente portador de doença sistêmica 

severa, que limite suas atividades. 

E. Paciente portador de doença sistêmica 

severa, mas que não limite suas 

atividades. 

 

40- Em casos de choque anafilático, ao aplicar 

anestésico local para finalidade odontológica 

em uma criança de 8 anos de idade, deve-

se aplicar adrenalina intramuscular na dose 

de: Assinale a opção correta. 

 

A. 300 microgramas (0,3 ml). 

B. 400 microgramas (0,4 ml). 

C. 500 microgramas (0,5 ml). 

D. 600 microgramas (0,6 ml). 

E. Nenhuma das alternativas.
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