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Ao receber este Caderno de Questões, confira se o emprego indicado é aquele para o qual você está
concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências
se fizer a Prova para um emprego diferente daquele a que concorre.
Além deste Caderno de Questões, você deverá ter recebido o Cartão de Respostas.
Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, 50 questões de múltipla escolha e espaços
para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
Confira seus dados com os que aparecem no Cartão de Respostas. Se eles estiverem corretos, assine
o Cartão de Respostas e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário,
notifique imediatamente ao Fiscal.
Em hipótese alguma haverá substituição do Caderno de Questões ou do Cartão de Respostas se
você cometer erros ou rasuras durante a prova.
Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos
ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.
Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No
Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação
zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura.
O tempo disponível para você fazer esta Prova, incluindo o preenchimento do Cartão de Respostas é,
no mínimo, de uma hora e trinta minutos e, no máximo, de quatro horas.
Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para
preencher o Cartão de Respostas. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho.
Terminando a prova, entregue ao Fiscal o Cartão de Respostas assinado e com a frase abaixo
transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
Somente será permitido na última hora que antecede ao término da Prova levar o Caderno de
Questões.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO
QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”
A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade.
Aristóteles
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Tópico: Sistema Único de Saúde – SUS

III

A instituição de Regiões de Saúde situadas
em áreas de fronteira com outros países
deverá respeitar as normas que regem as
relações internacionais.
IV Para ser instituída, a Região de Saúde
deve conter, no mínimo, ações e serviços
de atenção primária,
urgência e
emergência e atenção psicossocial.

01 Compete à direção municipal do Sistema
Único de Saúde (SUS):
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

Controlar e fiscalizar os procedimentos
dos serviços privados de saúde.
Coordenar os sistemas de vigilância
epidemiológica.
Elaborar normas para regular as relações
entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e
os serviços privados contratados de
assistência à saúde.
Definir os sistemas de vigilância sanitária.
Estabelecer critérios, parâmetros e
métodos para o controle da qualidade
sanitária de produtos, substâncias e
serviços de consumo e uso humano.

Estão corretas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

05 A descrição geográfica da distribuição de
recursos humanos e de ações e serviços de
saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa
privada, considerando-se a capacidade
instalada existente, os investimentos e o
desempenho aferido, a partir dos indicadores
de saúde do sistema, define:

02 O acordo de colaboração entre os entes
federativos para a organização da rede
interfederativa de atenção à saúde será firmado
por meio de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Decreto do Chefe do Poder Executivo
Federal.
Contrato Organizativo da Ação Pública da
Saúde.
Portaria do Ministério da Saúde.
Convênio entre os entes da federação
interessados.
Consórcio entre União, Estados e
Municípios.

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

I

A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantida mediante políticas
sociais e econômicas que visem à
eliminação completa do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
II A destinação de recursos públicos para
auxílios ou subvenções às instituições
privadas com fins lucrativos só é permitida
desde que autorizada pelo chefe do poder
executivo e aprovada pelo congresso
nacional.
III Ao Sistema Único de Saúde compete
participar do controle e da fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização
de substâncias e produtos psicoativos,
tóxicos e radioativos.
IV São de relevância pública as ações e
serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente por

Universalidade e equidade.
Resolutividade e integralidade.
Territorialização e população adstrita.
Equidade e participação da comunidade.
Universalidade e integralidade.

04 Analise as afirmações abaixo sobre as
Regiões de Saúde previstas no Decreto
no 7.508, de 28 de junho de 2011.
I

II

O mapa de saúde.
A porta de entrada.
A rede de atenção à saúde.
Os serviços especiais de espaço aberto.
A região de atenção psicossocial.

06 Nos termos de que dispõe a Constituição
Federal de 1988, é correto afirmar que:

03 São diretrizes do Sistema Único de
Saúde e da Rede de Atenção à Saúde a serem
operacionalizadas na Atenção Básica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I e II.
Somente I, II e III.
Somente II e III.
Somente II, III e IV.
Somente III e IV.

As Regiões de Saúde serão instituídas
pelo Estado, em articulação com os
Municípios, respeitadas as diretrizes gerais
pactuadas na Comissão Intergestores
Bipartite – BIT.
Poderão ser instituídas Regiões de Saúde
interestaduais, compostas por Municípios
limítrofes, por ato conjunto dos respectivos
Estados em articulação com os Municípios.
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V

08 Não constituirão despesas com ações e
serviços públicos de saúde, para fins de
apuração dos percentuais mínimos de que trata
a Lei Complementar no 141, de 13 de Janeiro
de 2012, aquelas decorrentes de:

instituições públicas, sendo vedada a
realização por terceiros ou por pessoa
jurídica de direito privado com fins
lucrativos, salvo nos casos com expressa
previsão legal.
É vedada a participação direta ou indireta
de empresas ou capitais estrangeiros na
assistência à saúde no país, salvo nos
casos previstos em lei.

(A)
(B)

Estão corretas somente:

(C)

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

(D)

I e II.
I, II, III e IV.
II, III, IV e V.
II, IV e V.
III e V.

(E)

Pessoal ativo da área de saúde quando
em atividade alheia à referida área.
Gestão do sistema público de saúde e de
operação de unidades prestadoras de
serviços públicos de saúde.
Capacitação do pessoal de saúde do
Sistema Único de Saúde (SUS).
Desenvolvimento científico e tecnológico
e controle de qualidade promovidos por
instituições do SUS.
Manejo ambiental vinculado diretamente
ao controle de vetores de doenças.

07 Com relação ao que dispõe a Lei
no 8.080/1990, assinale a alternativa
INCORRETA.

09 De acordo com a Lei no 8142, de 1990, os
recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS)
serão alocados como:

(A)

I

(B)

(C)

(D)

(E)

Os servidores que legalmente acumulam
dois cargos ou empregos poderão
exercer suas atividades em mais de um
estabelecimento do Sistema Único de
Saúde (SUS).
Serão criadas comissões intersetoriais de
âmbito nacional, subordinadas ao
Conselho Nacional de Saúde, integradas
pelos Ministérios e órgãos competentes e
por
entidades
representativas
da
sociedade civil.
Os cargos e funções de chefia, direção e
assessoramento, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS), só poderão ser
exercidos em regime de tempo integral.
A participação complementar dos
serviços privados será formalizada
mediante
contrato
ou
convênio,
observadas, a respeito, as normas de
direito privado.
Os recursos financeiros do Sistema Único
de Saúde (SUS) serão depositados em
conta especial, em cada esfera de sua
atuação,
e
movimentados
sob
fiscalização dos respectivos Conselhos
de Saúde.

Despesas de custeio e de capital do
Ministério da Saúde, seus órgãos e
entidades, da administração direta e
indireta.
II Investimentos
previstos
em
lei
orçamentária, de iniciativa do Poder
Legislativo e aprovados pelo Congresso
Nacional.
III Investimentos previstos no Plano Bienal do
Ministério da Saúde.
IV Cobertura das ações e serviços de saúde
a serem implementados pelos Municípios,
Estados e Distrito Federal.
Dos itens acima estão corretas somente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I e II.
I, II e III.
I, II e IV.
II, III e IV.
III e IV.

10 Assinale a opção em desacordo com a
Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017.
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

12 Assinale, entre as lesões pré-cancerosas
da mucosa oral abaixo relacionadas, aquela
com maior potencial de transformação maligna.

Todos os estabelecimentos de saúde que
prestem ações e serviços de Atenção
Básica, no âmbito do SUS, de acordo
com essa portaria, serão denominados
Unidade Básica de Saúde.
É proibida qualquer exclusão baseada
em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença,
nacionalidade,
orientação
sexual,
identidade de gênero, estado de saúde,
condição socioeconômica, escolaridade,
limitação física, intelectual, funcional e
outras.
A integração entre a Vigilância em Saúde
e Atenção Básica é condição essencial
para o alcance de resultados que
atendam às necessidades de saúde da
população, na ótica da integralidade da
atenção à saúde, e visa a estabelecer
processos de trabalho que considerem os
determinantes, os riscos e os danos à
saúde, na perspectiva da intra e
intersetorialidade.
A Política Nacional de Atenção Básica
considera os termos Atenção Básica (AB)
e Atenção Primária à Saúde (APS), nas
atuais concepções, como termos
diferentes, sendo as diretrizes previstas
nessa portaria aplicáveis integralmente
somente à AB.
A Atenção Básica será a principal porta
de entrada e o centro de comunicação da
RAS, coordenadora do cuidado e
ordenadora das ações e serviços
disponibilizados na rede.

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

13 Em relação aos granulomas piogênicos
orais, é correto afirmar que:
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

São mais comuns na face vestibular da
gengiva do que na face lingual.
Mostram uma pequena predileção pela
gengiva e representam apenas vinte por
cento dos casos.
É muito rara história de trauma antes do
desenvolvimento
da
lesão,
especialmente
em
casos
de
acometimento extragengival.
São mais comuns na gengiva inferior,
sendo as áreas posteriores mais afetadas
que as anteriores.
São mais comuns entre a quarta e quinta
décadas de vida, embora possam se
desenvolver em qualquer faixa etária.

14 Analise as afirmações abaixo sobre a
pulpite.
I

Quando
expostos
a
temperaturas
extremas, os dentes com pulpite reversível
(PR) comumente apresentam dor súbita de
grande intensidade e com longa duração.
II Nos estágios iniciais da pulpite irreversível
(PI), em geral, ocorre dor aguda e
acentuada ao estímulo térmico que cessa,
em regra, depois da remoção do estímulo.
III Na PR, a dor não ocorre na ausência de
estímulos e regride dentro de alguns
segundos, após a remoção dos mesmos.
IV Nos estágios iniciais da PI, a dor pode ser
facilmente relacionada ao dente afetado.

Tópico: Conhecimentos Específicos

11 A composição da solução encontrada no
tubete anestésico odontológico varia de acordo
com a inclusão ou não de um vasoconstrictor.
Os tubetes que contêm vasoconstrictor
também contêm um antioxidante, mais
frequentemente a(o):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quelite angular.
Eritroplasia.
Queilose actínica.
Ceratose do tabaco sem fumaça.
Forma erosiva do líquen plano.

A opção correta é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Glutationa.
Alfatocoferol.
Metilparabeno.
Bissulfito de sódio.
Peróxido dismutase.
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Somente I e II.
Somente I, II e III.
Somente I e IV.
Somente II, III e IV.
Somente III e IV.

15 Um defeito do esmalte encontrado em
dentes permanentes é causado por doença
inflamatória periapical dos dentes decíduos
sobrejacentes. Tal alteração é chamada de
dente de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

20 Assinale, entre as opções abaixo
relacionadas, a impactação que é reconhecida
como a menos difícil de se remover.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Turner.
Hutchinson.
Veneers.
Capdepont.
Fournier.

21 A
erupção
continua
depois
do
aparecimento do dente para compensar o
desgaste mastigatório e o crescimento dos
ossos gnáticos. A interrupção da erupção
depois do seu começo, devido à fusão da
dentina com o osso alveolar, é conhecida
como:

16 A papila retrocanina é uma lesão de
desenvolvimento localizada na região:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Palatina
de
caninos
permanentes
superiores.
Vestibular de caninos permanentes
superiores.
Lingual de caninos mandibulares.
Vestibular de molares decíduos inferiores.
Palatina de molares decíduos superiores.

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

17 Assinale o fator que dificulta a cirurgia de
dente impactado.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Osso elástico.
Impactação por tecido mole.
Folículo amplo.
Ligamento periodontal amplo.
Raízes divergentes e curvas.

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

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

Alveolar superior anterior.
Palatino anterior.
Alveolar superior médio.
Nasopalatino.
Alveolar superior posterior.

23 Analise as afirmativas abaixo sobre o
alvéolo seco (AS).

Corticosteroide.
Adrenalina.
Anti-inflamatório.
Analgésico opioide.
Broncodilatador.

I

A detecção de um AS pode ser dificultada
pela retenção parcial do coágulo.
II O diagnóstico é confirmado pela
sondagem do alvéolo, que revela um osso
exposto e sem sensibilidade.
III Em geral, desenvolvem-se odor fétido,
tumefação e linfadenopatia três a quatro
dias depois da extração do dente.
IV Frequentemente o trismo é observado.

19 As penas disciplinares aplicáveis pelos
Conselhos Regionais aos cirurgiões-dentistas
inscritos são as seguintes, EXCETO:
(A)

Impacção.
Anquilose.
Abfração.
Atrição.
Amelogênese imperfeita.

22 Os dentes pré-molares e a raiz
mesiovestibular
dos
primeiros
molares
superiores têm inervação sensitiva suprida pelo
nervo:

18 Indique a droga mais importante e de uso
imediato no tratamento de reação anafilática,
com sinais de envolvimento do trato respiratório
inferior.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Vertical.
Distoangular.
Horizontal.
Mesioangular.
Inclinação mesial acentuada.

Advertência confidencial, em aviso
reservado.
Censura
confidencial,
em
aviso
reservado.
Suspensão do exercício profissional por
até 60 dias.
Censura pública, em publicação oficial.
Cassação do exercício profissional,
ad
referendum do Conselho Federal.

Estão corretas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Somente I e II.
Somente I e III.
Somente III e IV.
Somente II e IV.
I, II, III e IV.

24 Assinale a patologia perirradicular mais
comumente encontrada.

29 São
características
associadas ao ameloblastoma:

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

Granuloma.
Abscesso agudo.
Cisto dermoide.
Abscesso crônico.
Cisto de retenção.

(A)

25

Preencha o espaço com a opção correta.

(B)
(C)

(D)
O ________________________ consiste em
uma massa conglomerada de esmalte e
dentina que NÃO exibe semelhança anatômica
com um dente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

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

Geminação.
Hipercementose.
Dente invaginado.
Taurodontia.
Concrescência.

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

B1.
B2.
B3.
B6.
B12.

(D)
(E)

Cisto palatino mediano.
Cisto periapical residual.
Raiz residual retida.
Folículo dentário hiperplásico.
Germe dentário em desenvolvimento.

32 Os ductos de Rivinus emergem da(s)
glândula(s):
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28 Classicamente, a doença de Riga-Fede
acomete:
(A)
(B)
(C)

Cisto de erupção.
Cisto dentígeno.
Ceratocisto.
Cisto periodontal lateral.
Ceratocisto odontogênico calcificante.

31 Assinale a condição patológica que se
caracteriza radiologicamente pela presença de
radiopacidade com margens bem definidas.

27 A anemia megaloblástica é uma condição
clínica que causa a deficiência de vitamina:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

preenche

Por definição o _________________________
se origina pela separação do folículo que fica
ao redor da coroa de um dente incluso.

26 O aumento do corpo e da câmara pulpar
de um dente multirradicular, com deslocamento
apical do soalho pulpar e da bifurcação das
raízes, é chamado de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Reabsorção
radicular,
versões
e
deslocamento de dentes vizinhos.
Radioluscência unilocular bem definida
associada com dentes não erupcionados.
Margens escleróticas distintas e múltiplos
focos
radiopacos
dentro
da
radioluscência.
Radioluscência multilocular em “bolha de
sabão”.
Radioluscência
multilocular
com
aparência de “raquete de tênis”.

30 Indique a opção que
corretamente o espaço abaixo.

Fibrodontoma.
Odontoblastoma.
Fibroma ameloblástico.
Odontoma complexo.
Tumor de Pindborg.

radiológicas

Homens idosos.
Mulheres grávidas.
Bebês entre uma semana e um ano de
idade.
Adolescentes, principalmente do sexo
feminino.
Pré-escolares de ambos os sexos.

Parótida.
Parótida e menor.
Submandibular.
Salivar menor.
Sublingual.

33 Assinale o instrumento INADEQUADO
para a remoção do tórus mandibular.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Broca.
Martelo.
Cinzel.
Periótomo.
Osteótomo.

34 O exame radiográfico pode se inserir em
qualquer momento do processo diagnóstico.
Constitui-se um elemento imprescindível ao
planejamento do tratamento endodôntico a
incidência da:

37 A perda de estrutura dentária devido a um
estresse oclusal, que, por flexão repetida,
provoca falha no esmalte e na dentina distante
do ponto de pressão, corresponde ao conceito
de:

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

Oclusal.
Periapical.
Interproximal.
Linha de Camper paralela ao chão.
Panorâmica.

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

Atrição.
Erosão.
Demastigação.
Abfração.
Reabsorção interna.

35 Em virtude de seu espectro de atividade
antibacteriana e de sua excelente penetração
no tecido ósseo, um dos antimicrobianos
abaixo relacionados tem sido considerado o
medicamento eleito para o tratamento de
infecções endodônticas em pacientes alérgicos
às penicilinas ou resistentes a esses fármacos.
Assinale-o.

38

Constitui infração ética do cirurgião-dentista:

(A)

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

(C)

Iniciar qualquer procedimento ou tratamento
odontológico sem o consentimento prévio do
paciente ou do seu responsável legal, em
caso de urgência ou emergência.
Delegar a profissionais técnicos ou auxiliares
atos ou atribuições não exclusivas da
profissão de cirurgião-dentista.
Executar procedimentos como técnico em
prótese dentária, técnico em saúde bucal,
auxiliar em saúde bucal e auxiliar em prótese
dentária, dentro daqueles discriminados na
lei que regulamenta a profissão e nas
resoluções do Conselho Federal.
Deixar de atender paciente que procura
cuidado profissional em caso de urgência,
mesmo quando haja outro cirurgião-dentista
em condições de fazê-lo.
Revelar, sem justa causa, fato sigiloso de
que tenha conhecimento em razão do
exercício de sua profissão.

(B)

Tetraciclina.
Azitromicina.
Clindamicina.
Cefalotina.
Cefalexina.

(D)

36 Em relação às pastas à base de hidróxido
de cálcio, analise as afirmativas abaixo.
I

São empregadas como material obturador
provisório de canais radiculares, depois do
seu preparo químico mecânico.
II São indicadas como medicação intracanal
com polpa viva.
III Estão contraindicadas como medicação
intracanal com polpa necrosada e em
casos de rizogênese incompleta.
IV A atividade antibacteriana do hidróxido de
cálcio está relacionada à liberação do íon
hidroxila, oriundo de sua dissociação em
ambiente aquoso.

(E)

39 Assinale a condição cardiovascular
caracterizada como de alto risco para o
desenvolvimento de endocardite bacteriana em
que profilaxia antibiótica está recomendada.
(A)
(B)

Estão corretas as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)
(D)
(E)

Somente I e II.
Somente I, II e III.
Somente I, II e IV.
Somente III e IV.
I, II, III e IV.
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Válvula cardíaca protética.
Prolapso de válvula mitral com ou sem
regurgitação.
Febre reumática prévia.
Presença de ductus arteriosus.
Reparo cirúrgico de defeito do septo
atrial.

40 Quando se executa uma intervenção
dentária que produzirá sangramento da
mucosa, a profilaxia da endocardite bacteriana
para a maioria das condições de rotina, quando
indicada, pode ser obtida com a administração
de dois gramas de amoxicilina:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No início da intervenção.
Duas horas depois da intervenção.
Quatro horas antes da intervenção.
Uma hora antes da intervenção.
Seis horas antes da intervenção.
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Molares em amora estão associados à:

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

Noma.
Doença de Darier.
Sífilis congênita.
Infecção neonatal por citomegalovírus.
Toxoplasmose congênita.

45 Analise as afirmativas abaixo sobre a
fluorose dentária (FD).
I

O ponto crítico para FD clinicamente
significativa é durante o sexto e sétimo
anos de vida.
II Os defeitos do esmalte causados pelo flúor
parecem ser originários da retenção de
proteínas amelogeninas na estrutura do
esmalte, levando à formação de esmalte
hipermineralizado.
III Um aumento na prevalência de alterações
dentárias semelhantes à fluorose dentária
foi associado ao uso de amoxicilina no
início da infância. Os dentes mais
comumente afetados são os primeiros
molares permanentes e os incisivos
centrais superiores.
IV Os
dentes
afetados
por
FD
frequentemente podem beneficiar-se da
microabrasão, que produz aumento
significativo e permanente na correção da
pigmentação marrom ou amarela da
superfície.

42 Assinale o fármaco mais frequentemente
utilizado no tratamento da gengivoestomatite
herpética recorrente.

Assinale a opção correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Aciclovir.
Nistatina.
Dexametasona.
Itraconazol.
Fluconazol.

43 Oligodontia e coroas cônicas
manifestações bucais típicas de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

são

46 Assinale o fator sistêmico que pode levar
à hipercementose.

Mucinose oral focal.
Displasia ectoderma.
Nevo branco esponjoso.
Síndrome de Ehlers-Danlos.
Disceratose congênita.

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

44 Independentemente do método de
identificação bacteriana utilizado, um dos
microrganismos abaixo relacionados tem sido a
espécie mais prevalente em dentes com canal
tratado, sendo encontrada em até noventa por
cento dos casos. Assinale-o.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I e II.
Somente I, II e III.
Somente II, III e IV.
Somente III e IV.
I, II, III e IV.

Calcinose.
Inflamação adjacente.
Trauma oclusal anormal.
Dente não antagonista.
Reparo de raízes fraturadas.

47 A solução de hipoclorito de sódio a 2,5%
é conhecida como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Filifactor alocis.
Proteus mirabilis.
Bacteroides fragilis.
Enterococcus faecalis.
Propionibacterium acnes.
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Água clorada.
Líquido de Dankin.
Solução de Milton.
Líquido de Dausfrene.
Licor de Labarraque.

48 Assinale a melhor época para iniciar o
atendimento da paciente gestante.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Primeiro mês.
Segundo mês.
Terceiro mês.
Segundo trimestre.
Terceiro trimestre.

49 Macroglossia com superfície fissurada e
papilar, micrognatia, palato em ogiva, hipotonia
muscular, boca aberta e protusão da língua são
aspectos bucais presentes na síndrome de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apert.
Down.
Lowe.
Marfan.
Beckwith-Wiedemann.

50 Indique o osso da cavidade oral mais
comumente afetado pela osteorradionecrose
secundária à radioterapia.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

maxila
palatino.
zigomático
temporal.
mandíbula
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