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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, F, F, F. 

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 
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Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 
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15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 
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B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. De acordo com a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, alguns princípios regem o Sistema 

Único de Saúde. Analise as assertivas abaixo: 

I. A integralidade é entendida como um conjunto de ações e serviço preventivos e curativos em 

todos os níveis de complexidade do sistema. 

II. Esta lei não prevê a participação da comunidade. 

III. A saúde é um direito universal do cidadão. 

IV. A epidemiologia não é aplicada no estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e 

orientação programática. 

Assinale abaixo a opção que contempla as assertivas acima que estão corretas: 

A) Apenas a I está correta. 

B) I e III estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) III e IV estão corretas. 

 

22. A Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 (Capítulo IV - Seção II) divide as competências de 

acordo com cada esfera governamental (Nacional, Estadual e Municipal). Analise as assertivas 

abaixo: 

I. Participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do 

Sistema Único de Saúde. 

II. Formar consórcios administrativos intermunicipais. 

III. Executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária. 

IV. Coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade. 

Assinale a opção abaixo que contempla apenas as competências da direção Municipal do SUS: 

A) Todas estão corretas. 

B) I e II estão corretas. 

C) III e IV estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 
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23. Com relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, assinale a opção correta: 

A) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de 

centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, 

secundária e terciária à saúde. 

B) Não é de responsabilidade da União financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

C) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena é centralizado e não hierárquico. 

D) Os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não-governamentais não podem 

complementar o custeio e execução das ações. 

 

24. Dentre as competências do Cirurgião Dentista no âmbito do SUS, compete a eles a referência 

aos centros de especialidades odontológicas (CEO), sempre respeitando os critérios de cada 

município e da gerência do CEO. Com base nisto, analise as assertivas abaixo: 

I. Deve-se encaminhar pacientes com quadro agudo de dor de origem odontogênica. 

II. Deve-se encaminhar pacientes com lesões na mucosa bucal e/ou estruturas anexas. 

III. Deve-se encaminhar pacientes tabagistas com áreas da mucosa bucal que apresentem a 

formação de placas brancas não removíveis à raspagem. 

IV. Não está indicado o encaminhamento de pacientes com nódulos e/ou enfartamento ganglionar. 

Assinale a alternativa abaixo que contemplam os critérios de inclusão para o serviço de 

estomatologia (diagnóstico bucal): 

A) I e II estão corretas. 

B) II e III estão corretas. 

C) III e IV estão corretas. 

D) I e IV estão corretas. 

 

25. Com relação a anatomia dos nervos da face, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro 

e (F) falso: 

(     ) O nervo facial (VI par craniano) é responsável pelo motrocidade da face. 

(     ) O nervo palatino maior é um ramo do V par craniano. 

(     ) Os dentes inferiores são inervados pelo nervo alveolar inferior. 

(     ) O nervo mentual é responsável pela movimentação do lábio inferior. 

(     ) O nervo lingual é um ramo do nervo glossofaríngeo (IX par craniano). 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) F, V, V, F, F. 

B) F, V, V, F, V. 
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C) F, V, V, V, F. 

D) V, V, V, F, F. 

 

26. A formação da face possui natureza complexa que depende de múltiplos processos teciduais que 

de maneira ordenada devem se unir e fusionar. Sendo assim, analise as assertivas abaixo: 

I. O desenvolvimento da porção central da face inicia-se por volta do final da quarta semana de 

desenvolvimento humano. 

II. O palato secundário é formado pelos maxilares do primeiro arco branquial. 

III. Etilismo e tabagismo materno são considerados fatores causais ambientais. 

IV. As fendas labiais unilaterais são mais frequentes que as bilaterais. 

Assinale a opção abaixo que contempla as assertivas corretas: 

A) I, II, e III estão corretas. 

B) II, III e IV estão corretas. 

C) I e IV estão corretas. 

D) Todas estão corretas. 

 

27. Pacientes que possuem cabelo fino, reduzida densidade dos pelos dos cílios e sobrancelhas, 

hipoplasia do terço médio da face, intolerância ao calor, unhas distróficas e quebradiças e os dentes 

apresentam considerável redução numérica (oligodontia ou hipodontia). Esse conjunto de 

características é chamada de? Assinale a alternativa correta: 

A) Sífilis terciária. 

B) Síndrome de Ascher. 

C) Síndrome de Cushing. 

D) Displasia ectodérmica hipoidrótica. 

 

28. Após um procedimento de exodontia de um dente terceiro molar inferior com proximidade ao 

canal mandibular o paciente relata “dormência” da metade da língua. Esta lesão é chamada de? 

Assinale a alternativa correta: 

A) Alodinia. 

B) Parestesia. 

C) Hiperalgesia. 

D) Hiperestesia. 
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29. São indicações de exodontias de dentes impactados, exceto: 

A) Prevenção de cistos e tumores. 

B) Facilitação do tratamento ortodôntico. 

C) Idade avançada. 

D) Prevenção de reabsorção radicular. 

 

30. São exemplos de tumores odontogênicos mistos (epitélio odontogênico e ectomesênquima): 

A) Fibroma ameloblástico e odontoma. 

B) Ceratocisto e odontoma. 

C) Ameloblastoma e ceratocisto. 

D) Tumor odontodênico adenomatóide e tumor odontogênico epitelial calcificante. 

 

31. Quanto ao uso de corticosteroides em odontologia, analise as assertivas abaixo: 

I. São indicados mesmo em pacientes portadores de doenças fúngicas sistêmicas. 

II. São indicados para prevenir a hiperalgia e controlar o edema inflamatório. 

III. Ao contrário de alguns AINEs, não interferem nos mecanismos da hemostasia. 

IV. São seguros para serem empregados em pacientes hipertensos e diabéticos. 

Assinale a opção abaixo que contempla as assertivas corretas sobre os corticosteroides em 

odontologia: 

A) Todas estão corretas. 

B) Apenas a I está correta. 

C) I, II e III estão corretas. 

D) II, III e IV estão corretas. 

 

32. Em pacientes portadores de gengivite ulcerativa necrosante (GUN) ou periodontite ulcerative 

necrosante (PUN) e que apresentem dor intensa, acompanhada de linfadenite, febre e mal-estar está 

indicado o uso de antibiótico sistêmico. Qual é o antibiótico mais indicado nesta situação? Assinale 

a alternativa correta: 

A) Amoxicilina. 

B) Clindamicina. 

C) Metronidazol. 

D) Azitromicina. 
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33. O cimento de ionômero de vidro possui ampla utilização na odontologia devido as suas 

propriedades. Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso: 

(     ) Possui adesão química a estrutura do dente, sendo esta maior em dentina que no esmalte. 

(     ) Possui excelente vedamento marginal. 

(     ) Liberação de flúor. 

(     ) São fracos mecanicamente quando comparados às resinas compostas. 

(     ) Não possuem biocompatibilidade. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, F, V, V, F. 

B) F, V, V, V, F. 

C) V, V, V, V, F. 

D) F, V, V, V, V. 

 

34. Devido a capacidade de reprodução fiel das características dentárias, como forma e cor, as 

resinas compostas são o material de primeira escolha para as restaurações de dentes anteriores. 

Baseado nisto, analise as assertivas abaixo sobre a classificação das resinas compostas pelo 

tamanho das partículas: 

I. As resinas macroparticuladas (8 a 15 µm) possuem alta rugosidade superficial e são mais 

susceptíveis ao manchamento. 

II. As resinas microparticuladas (0,04 a 0,4 µm) possuem maior dureza que as macroparticuladas, 

entretanto, maior lisura superficial. 

III. As resinas compostas híbridas receberam este nome pois possuem dois tipos diferentes de 

partículas, conseguindo com isso melhores propriedades mecânicas e lisura superficial. 

IV. As resinas nanoparticuladas (0,005 a 0,07 µm) podem ser empregadas tanto para dentes 

posteriores quanto para dentes anteriores. 

Assinale a alternativa abaixo que contempla as assertivas corretas: 

A) I, II e III estão corretas. 

B) I e IV estão corretas. 

C) I, III e IV estão corretas. 

D) III e IV estão corretas. 
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35. Sabe-se que a abordagem inicial no caso de uma avulsão dentária por trauma, tem papel 

decisivo no sucesso ou insucesso do tratamento. Sobre este fato, assinale a alternativa abaixo que 

possui o meio de transporte que não deve ser utilizado: 

A) Água da torneira. 

B) Solução salina fisiológica. 

C) Solução balanceada de Hank. 

D) Leite. 

 

36. O excesso na ingestão de fontes dietéticas ácidas ocasiona a perda de tecido dentário nas 

superfícies vestibulares dos dentes anteriores superiores. Qual o nome desta condição? Assinale a 

alternativa correta: 

A) Abrasão. 

B) Atrição. 

C) Erosão. 

D) Abfração. 

 

37. Qual a função da sonda de Nabers? Assinale a alternativa correta: 

A) Mensuração da profundidade de sondagem em dentes anteriores. 

B) Avaliação das superfícies oclusais de dentes posteriores. 

C) Raspagem periodontal em dentes posteriores. 

D) Exploração e mensuração de lesões de furca em dentes multirradiculares. 

 

38. São indicações de facetas diretas em resina composta, exceto: 

A) Dentes com alteração de cor. 

B) Pacientes com hábitos parafuncionais. 

C) Dentes com múltiplas restaurações deficientes. 

D) Dentes com defeitos de formação do esmalte (ex.: hipoplasia de esmalte). 

 

39. As incidências oclusais são radiografias intrabucais onde o filme é posicionado no plano 

oclusal. Sobre este fato, analise as assertivas baixo: 

I. São úteis no diagnóstico da cárie. 

II. São úteis no diagnóstico de sialolitos. 

III. São úteis na observação de expansões ósseas. 

IV. São úteis na avaliação de alterações nos côndilos. 
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Assinale a alternativa abaixo que compreende afirmações corretas sobre a radiografia oclusal: 

A) I e IV estão corretas. 

B) II e III estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) III e IV estão corretas. 

 

40. Infecções de origem odontogênica podem resultar em dificuldade de abertura bucal (trismo) ao 

paciente, sendo assim, muitas vezes necessitamos de uma técnica anestésica opcional para o 

bloqueio do nervo alveolar inferior. Qual técnica é indicada para o bloqueio do nervo alveolar 

inferior para o paciente com trismo importante? Assinale abaixo a opção correta: 

A) Técnica de Gow-Gates. 

B) Técnica de Peterson. 

C) Técnica de Vazirani-Akinosi. 

D) Técnica de Miloro. 

 


