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CADERNO 

34 
CARGO: 
 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
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Leia, atentamente, as instruções gerais que se encontram no 
verso desta capa. 
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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 30 (trinta) questões objetivas, 

sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de Saúde Pública e 10 de Conheci-

mentos Específicos. Confira-o. 

2. As provas objetivas de múltipla escolha terão duração de, no mínimo, 1 

(uma) hora e, no máximo, de 3 (três) horas, incluído o tempo destinado 

à transcrição de suas respostas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha 

de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro 

do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 

respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

6. Por motivo de segurança, os candidatos somente poderão ausentar-se do 

recinto de realização das provas objetivas decorrida 1 (uma) hora do início 

de aplicação das mesmas. 

7. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 

mesma poderá ser destacada. 

8. As questões das Provas Objetivas e os gabaritos serão publicados no qua-

dro de avisos da sede da Prefeitura de Santa Luzia, situada à Avenida VII, 

nº 50 – Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia – MG, e divulgados nos 

endereços eletrônicos www.santaluzia.mg.gov.br e www.fumarc.org.br no 

1º (primeiro) dia útil subsequente à realização das provas. 

9. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 
prova. 

 

  

http://www.santaluzia.mg.gov.br/
http://www.fumarc.org.br/
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
O CELULAR É O FIM DA POBREZA 

 

A popularização do telefone celular está ajudando a reduzir o fosso exis-

tente entre ricos e pobres. Nos países em desenvolvimento é caminho para fugir 

da pobreza. Como? Relatório do Banco Mundial explica que a queda nos custos 

de aquisição registrada nos últimos anos – especialmente nos países que privati-

zaram os serviços de comunicação – fez a telefonia móvel ficar mais barata do que 

a fixa, facilitando o acesso das pessoas que vivem em áreas distantes dos grandes 

centros urbanos. “O celular é mais rápido e custa menos ao dispensar a instalação 

de cabos para conexão”, informa o relatório. “Nas contas pré-pagas o sistema de 

cobrança, por ser descomplicado, torna-se democrático.” 

Na África e nas Filipinas, relata reportagem do New York Times, muitas 

famílias pobres foram incluídas no sistema bancário depois da aquisição de um 

aparelho portátil. Eles movimentam a conta pelo celular, tornando-o escritório ao 

alcance da mão. Em 2006 a África tinha 50 milhões de usuários de celular. Em 

2007 o número saltou para 200 milhões. “Agricultores e pescadores na Índia e no 

Senegal utilizam o telefone celular para obter informações sobre o tempo e preços 
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praticados no mercado”, destaca o jornal senegalês Vanguard. “É recurso que 

ajuda a tomar decisões sobre como, quando e a que preço vender os produtos.”  

Em Kerala, na Índia, um grupo de pescadores passou a lucrar 9% a mais 

com acesso ao celular. Agora eles pesquisam preços e conseguem negociar valo-

res mais interessantes antes de despachar os lotes. O comerciante Ganesh Bic-

chwe, também indiano, investiu US$100 em 2005 para comprar um celular, aponta 

a Business Week. O objetivo era ampliar os negócios da sua pequena confecção 

ao ficar mais acessível aos clientes que antes não conseguiam falar com ele 

quando estava fora do escritório (que até então era a sua casa, alugada, diga-se 

de passagem). Hoje o negócio fatura US$ 25 mil por ano. Em 2005 foram US$ 12 

mil por ano. “A possibilidade de proliferação dos telefones celulares é potencial-

mente revolucionária”, diz o New York Times. 

Revista da Semana, 21 de abril de 2008. 

 

QUESTÃO 01  

 

Os trechos abaixo justificam as razões pelas quais se pode afirmar que o celular é 

o fim da pobreza, EXCETO: 

 

(A) “Na África e nas Filipinas, relata reportagem do New York Times, muitas fa-

mílias pobres foram incluídas no sistema bancário depois da aquisição de um 

aparelho portátil”. 

(B) “Nas contas pré-pagas o sistema de cobrança, por ser descomplicado, torna-

se democrático”. 

(C) “O comerciante Ganesh Bicchwe, também indiano, investiu US$100 em 2005 

para comprar um celular, aponta a Business Week”. 

(D) “Relatório do Banco Mundial explica que a queda nos custos de aquisição 

registrada nos últimos anos – especialmente nos países que privatizaram os 

serviços de comunicação – fez a telefonia móvel ficar mais barata do que a 

fixa, facilitando o acesso das pessoas que vivem em áreas distantes dos gran-

des centros urbanos”. 
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QUESTÃO 02  

 

No trecho: “Nos países em desenvolvimento é caminho para fugir da pobreza”, é 

CORRETO afirmar que 

 

(A) a popularização do telefone celular é caminho para reduzir a pobreza. 

(B) o caminho para fugir da pobreza são países em desenvolvimento. 

(C) o fosso existente entre ricos e pobres é caminho para fugir da pobreza. 

(D) para fugir da pobreza, é necessário viver em países em desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 03  

 

Na Índia e no Senegal, os agricultores e pescadores utilizam o telefone celular para 

obter informações sobre o tempo e preços praticados no mercado. Nessa prática, 

o telefone celular ajuda a resolver o problema da pobreza, porque 

 

(A) ao adquirirem celulares, os agricultores e pescadores poderão abrir uma 

conta bancária. 

(B) como os telefones celulares não necessitam de cabos para conexão, agricul-

tores e pescadores podem utilizar os telefones celulares de onde estiverem. 

(C) os agricultores e pescadores pesquisam preços e conseguem negociar valo-

res mais interessantes antes de despachar os lotes.  

(D) os agricultores e pescadores podem movimentar suas contas bancárias, sem 

precisar parar suas atividades. 
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QUESTÃO 04  

 

“Nas contas pré-pagas o sistema de cobrança, por ser descomplicado, torna-se 

democrático.” A MELHOR explicação para esse trecho é 

 

(A) as pessoas conseguem comprar créditos para celulares independente de 

qualquer dificuldade que tenham em compras a prazo, pois não é necessário 

apresentar carteira de trabalho. Isso faz com que o sistema seja considerado 

democrático. 

(B) como a pessoa compra os créditos, para assim poder usar o celular, ela com-

pra a quantia que tem condições de pagar, o que faz o sistema ser democrá-

tico, já que é acessível para qualquer pessoa. 

(C) pelo fato de o celular ser pré-pago, pessoas que não têm endereço fixo podem 

ter acesso ao telefone, sem se preocupar como endereço para entrega da 

conta. 

(D) pode-se comprar celulares em qualquer loja e com um financiamento acessí-

vel a qualquer pessoa física. 

 

 

 

 

QUESTÃO 05  

 

“Na África e nas Filipinas, relata reportagem do New York Times, muitas famílias 

pobres foram incluídas no sistema bancário depois da aquisição de um aparelho 

portátil. Eles movimentam a conta pelo celular, tornando-o escritório ao alcance da 

mão”. Nesse trecho, o escritório é 

 

(A) a aquisição de um aparelho portátil. 

(B) a conta. 

(C) o celular. 

(D) o sistema bancário. 
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QUESTÃO 06  

 

As palavras destacadas estão corretamente interpretadas entre parênteses, EX-

CETO em: 

 

(A) “’A possibilidade de proliferação dos telefones celulares é potencialmente 

revolucionária’, diz o New York Times”. (aumento) 

(B) “O objetivo era ampliar os negócios da sua pequena confecção ao ficar mais 

acessível aos clientes que antes não conseguiam falar com ele quando es-

tava fora do escritório (que até então era a sua casa, alugada, diga-se de 

passagem)”. (que se pode comprar ou possuir) 

(C)  “Relatório do Banco Mundial explica que a queda nos custos de aquisição 

registrada nos últimos anos – especialmente nos países que privatizaram os 

serviços de comunicação”. (pôr sob responsabilidade de empresa particular) 

(D) “Relatório do Banco Mundial explica que a queda nos custos de aquisição 

registrada nos últimos anos – especialmente nos países que privatizaram os 

serviços de comunicação”. (venda) 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 07  

 
Os termos destacados exercem a função de adjuntos adverbiais, EXCETO em: 

 

(A) “[...] muitas famílias pobres foram incluídas no sistema bancário depois da 

aquisição de um aparelho portátil”. 

(B) “A possibilidade de proliferação dos telefones celulares é potencialmente re-

volucionária”. 

(C) “Em 2006, a África tinha 50 milhões de usuários de celular”. 

(D) “Hoje o negócio fatura US$ 25 mil por ano”. 
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QUESTÃO 08  

 

Há objeto direto, EXCETO em: 

 

(A) “A popularização do telefone celular está ajudando a reduzir o fosso exis-

tente entre ricos e pobres”. 

(B) “Eles movimentam a conta pelo celular [...]”. 

(C) “Em 2006 a África tinha 50 milhões de usuários de celular”. 

(D) “Em 2007 o número saltou para 200 milhões”. 

 

QUESTÃO 09  

 

O sujeito dos verbos destacados está corretamente identificado entre parênteses, 

EXCETO em: 

 

(A) “A possibilidade de proliferação dos telefones celulares é potencialmente re-

volucionária”. (A possibilidade de proliferação dos telefones celulares) 

(B) “Em 2006 a África tinha 50 milhões de usuários de celular”. (Em 2006 a África) 

(C) “Nas contas pré-pagas o sistema de cobrança, por ser descomplicado, torna-

se democrático”. (o sistema de cobrança) 

(D) “O objetivo era ampliar os negócios da sua pequena confecção ao ficar mais 

acessível aos clientes que antes não conseguiam falar com ele [...]”. (O obje-

tivo) 

 

QUESTÃO 10  

 

Em: “O objetivo era ampliar os negócios da sua pequena confecção ao ficar mais 

acessível aos clientes que antes não conseguiam falar com ele [...]”, o verbo des-

tacado está flexionado no 

 

(A) pretérito imperfeito do indicativo. 

(B) pretérito perfeito do indicativo. 

(C) futuro do presente do indicativo. 

(D) futuro do pretérito do indicativo. 
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PROVA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

QUESTÃO 11  

 
A responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexi-

dade/custo se traduz nas seguintes atribuições, segundo a NOAS 01/02 (Norma 

Operacional de assistência à Saúde/SUS): 

 

(A) Definição de mecanismos de garantia de acesso para as referências interna-

cionais. 

(B) Definição de normas internacionais. 

(C) Definição do elenco de procedimentos de alta complexidade. 

(D) Financiamento dos profissionais. 

 

QUESTÃO 12  

 

Sobre a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, NÃO é correto afirmar: 

 

(A) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da sa-

úde.  

(B) Foi decretada pelo Congresso Nacional. 

(C) Foi sancionada pelo Presidente da República em exercício na época. 

(D) Não dispõe sobre a organização e o funcionamento dos serviços de saúde. 

 

QUESTÃO 13  

 

Sobre a disposição preliminar da Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, são 

verdadeiras as seguintes afirmativas, EXCETO: 

 

(A) Esta lei regula as ações de saúde em todo o território nacional. 

(B) Esta lei regula as ações de saúde somente executadas por instituições públi-

cas. 

(C) Esta lei regula as ações e serviços de saúde. 

(D) Esta lei regula as ações executadas em caráter permanente ou eventual. 
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QUESTÃO 14  

 

Sobre a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é correto afirmar, EXCETO:  

 

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 anos com a representação ex-

clusiva dos gestores, para avaliar a situação de saúde. 

(B) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde. 

(C) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 

na área da saúde e dá outras providências.  

(D) O SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Po-

der Legislativo, com as duas instâncias colegiadas. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 15  

 

Segundo a Constituição Federal de 1988, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença. 

(B) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do 

Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(C) O Sistema Único de Saúde (SUS) será financiado exclusivamente com recur-

sos do orçamento de seguridade social da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

(D) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde não poderão admitir agentes 

comunitários de saúde e agentes de combate a endemias por meio de pro-

cesso seletivo público. 
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QUESTÃO 16  

 

Considerando as doenças evitáveis pela vacinação, reforça-se a importância do 

PNI (Programa Nacional de Imunização) que, atualmente, tem mais de 30 anos, 

mas tem ainda como objetivo contribuir para 

 

(A) a erradicação da poliomielite que, atualmente, tem afetado inúmeras pessoas. 

(B) a erradicação de outros agravos de grupos específicos, como hepatite A, em 

crianças da raça negra. 

(C) a erradicação dos agravos provocados por animais peçonhentos (serpentes, 

aranhas e escorpiões). 

(D) o controle ou a erradicação do tétano neonatal e acidental. 

 

QUESTÃO 17  

 

Doença infecciosa febril aguda, seguida de cefaleia, mialgia, náuseas e vômitos, 

cujo agente etiológico é um vírus (Arbovírus).  

A doença cuja sinonímia é febre de quebra de ossos e que se refere à citação 

acima é: 

 

(A) Cólera. 

(B) Dengue. 

(C) Febre amarela. 

(D) Giardíase. 

 

QUESTÃO 18  

 

Doença viral que se caracteriza por febre baixa, exantema maculopapular, que se 

inicia na face, no couro cabeludo e no pescoço, espalhando-se para o tronco e os 

membros, com enfartamento de gânglio, geralmente precedendo o exantema, é: 

 

(A) Varicela. 

(B) Sarampo.  

(C) Rubéola.  

(D) Psitacose. 
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QUESTÃO 19  

 

Dentre as diretrizes a que se referem o artigo “As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema 

único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes...”. citado segundo a 

Constituição Federal de 1988 em seu título VIII, capítulo II, seção II, art. 198, en-

contram-se, EXCETO: 

 

(A) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem pre-

juízo dos serviços assistenciais. 

(B) Descentralização, com direção única, em cada esfera de governo. 

(C) É vedada a destinação de recursos públicos para subvenções às instituições 

privadas sem fins lucrativos. 

(D) Participação da comunidade. 

 

QUESTÃO 20  

 

Segundo definição emanada da NOAS 01/2002, o controle e a avaliação a serem 

exercidos pelos gestores do SUS compreendem, EXCETO: 

 

(A) A centralização do faturamento no poder executivo. 

(B) A condução de processos de compra e contratualização de serviços. 

(C) O cadastramento de serviços. 

(D) O conhecimento global dos estabelecimentos de saúde localizados em seu 

território. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21  

 
O Brasil é frequentemente referido como um país detentor de altos índices de pre-

valência de doenças bucais, em particular a cárie dentária e a doença periodontal. 

Esses indicadores são semelhantes aos da saúde de forma geral.  

 

PORQUE 

 

Trata-se de um país com um quadro de morbimortalidade típico de países com 

grandes desigualdades sociais e, portanto, com alta concentração de renda, em 

conjunto com uma atuação inexpressiva do Estado no combate a essas desigual-

dades. 

 

A respeito dessas asserções, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

(B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

(C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa 

correta da I.  

(D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justifi-

cativa correta da I. 
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QUESTÃO 22  

 

Avalie as asserções a seguir sobre o princípio da “Equidade” previsto nas diretrizes 

do Ministério da Saúde para a organização da atenção à saúde no âmbito do SUS: 

 

I. A equidade no serviço de saúde visa organizar os serviços de forma dife-

renciada, porque as pessoas não são iguais, nem possuem as mesmas 

necessidades. A equidade visa acabar com as desigualdades recuperando 

a cidadania e promovendo a justiça social.  

II. O princípio da equidade é uma garantia constitucional de que a população, 

através de suas entidades representativas, participará do processo de for-

mulação das políticas de saúde e do controle de sua execução. 

III. A equidade é a garantia de acesso de qualquer pessoa em igualdade de 

condições aos diferentes níveis de complexidade do sistema, de acordo 

com a necessidade que o caso requeira. 

IV. Falar de equidade significa trabalharmos a partir das necessidades da po-

pulação e perseguirmos sempre a igualdade como valor básico em nossas 

ações cotidianas. No entanto, para alcançarmos a equidade, é necessário 

garantirmos a universalização, a integralidade da atenção e o controle so-

cial. 

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) I e IV.  

(B) I, III e IV.  

(C) II e III.  

(D) II, III e IV.  
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QUESTÃO 23  

 

As estruturas presentes na cavidade bucal possibilitam às pessoas a capacidade 

para realizarem uma série de atividades, que vão desde a mastigação até a ex-

pressão de sentimentos.  

Com relação às estruturas anatômicas da cavidade bucal que possibilitam todas 

essas funções, é CORRETO o que se afirma em: 

 
(A) A boca, anatomicamente, é dividida em duas porções, uma chamada vestíbulo 

da boca e a outra, cavidade bucal propriamente dita. O espaço que fica entre 

bochechas e lábios, e os dentes, é o vestíbulo da boca. 

(B) A secreção da saliva ocorre quando o alimento está dentro da boca. Quando 

alguém está pensando ou sentindo o cheiro de algum alimento agradável, há 

o estímulo para a secreção, porém a produção propriamente dita acontecerá 

depois que o alimento for deglutido. 

(C) Dentro da boca existem glândulas, umas pequenas e isoladas e outras bem 

desenvolvidas. As glândulas desenvolvidas produzem a saliva, ao contrário 

das pequenas e isoladas, que liberam os odores característicos da cavidade 

bucal.  

(D) O palato, anatomicamente, é dividido em duas porções, um chamado palato 

duro e outro, palato mole. Este tem a forma de ferradura e possui uma prega 

fina, na linha mediana, que atinge a face inferior da língua. 
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QUESTÃO 24  

 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010) 

define a logística reversa como o “instrumento caracterizado por um conjunto de 

ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 

em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”. 

 

Considerando as informações acima, avalie as asserções a seguir: 

 

I. O retorno de embalagens e produtos pós-consumo a seus fabricantes e 

importadores objetiva responsabilizar e envolver, na gestão ambiental, 

aquele que projeta, fabrica ou comercializa determinado produto e lucra 

com ele. 

II. Fabricantes e importadores responsabilizados, inclusive financeiramente, 

pelo gerenciamento no pós-consumo são estimulados a projetar, manufa-

turar e comercializar produtos e embalagens menos poluentes e danosos 

ao meio ambiente.  

III. Fabricantes são os que melhor conhecem o processo de manufatura, sendo, 

por isso, os mais indicados para gerenciar o reprocessamento e reaproveita-

mento de produtos e embalagens. 

IV. A implantação da logística reversa compete com as associações civis de 

reciclagem de embalagens e produtos pós-consumo, limitando seu al-

cance e reduzindo sua função social de empregar um contingente signifi-

cativo de pessoas. 

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) I e III. 

(B) I, II e III.  

(C) II e IV. 

(D) II, III e IV.  

 

 

 



 17 

QUESTÃO 25  

 

Com relação à lavagem prévia das mãos nos procedimentos de rotina em saúde 

bucal, avalie as seguintes afirmações: 

 

I. A lavagem prévia das mãos nos procedimentos de rotina, ou seja, não 

cirúrgicos, deve ser feita de forma criteriosa, pois a pele é densamente 

povoada por microrganismos. A pele contém dois tipos de microbiota: re-

sidente e transitória. 

II. A microbiota presente na superfície da pele, facilmente removível com 

adequada lavagem das mãos, é denominada residente. Trata-se de micro-

biota patogênica composta, principalmente, por bactérias Gram negativas 

e estafilococos. 

III. A microbiota que exige uso de escovação associada a substâncias quími-

cas para sua remoção é considerada patogênica apenas quando em con-

tato com solução de continuidade, em procedimentos cirúrgicos e nos pa-

cientes imunodeficientes. É composta por bactérias Gram positivas. 

IV. Tem-se comprovado que a contagem de microrganismos sob as unhas e 

quando se está usando anéis, relógios e pulseiras é mais alta, portanto, o 

uso de luvas se justifica porque isola as unhas e os adereços contamina-

dos durante a intervenção clínica.  

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

(A) II, apenas.  

(B) II e IV, apenas.  

(C) I e III, apenas.  

(D) I, II, III e IV.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

QUESTÃO 26  

 

O método físico ou físico-químico de esterilização, consagrado universalmente 

para instrumentais odontológicos reutilizáveis, está descrito em: 

 

(A) Agentes químicos: soluções como glutaraldeído a 2% 

(B) Calor seco: Forno de Pasteur ou estufa 

(C) Radiação: raios gama e ultravioleta   

(D) Vapor úmido: autoclave de exaustão do ar por gravidade  

 

QUESTÃO 27  

 

A abordagem do Tratamento Restaurador Atraumático (ART) é de máxima preven-

ção com mínima intervenção, tendo como objetivo deter a progressão da doença 

cárie. Esta técnica significa: 

 

I. remoção do tecido cariado macio, completamente desmineralizado, com 

instrumentos cortantes manuais; 

II. manejo de lesões dentinárias abertas de forma não convencional, ou 

seja, remove-se apenas dentina infectada; 

III. um complemento aos procedimentos de promoção de saúde bucal do 

paciente, que inclui educação, prevenção e tratamento de urgência; 

IV. alternativa limitada e restrita a populações carentes, porque os preparos 

cavitários não terem sido feitos por equipamentos odontológicos compro-

metem a longevidade das restaurações. 

 

É CORRETO apenas o que se afirma em: 

 

(A) I e III. 

(B) I, II e III.  

(C) II e IV. 

(D) II, III e IV.  
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QUESTÃO 28  

 
No exercício da profissão odontológica, uma série de doenças infecciosas pode 

ser transmitida para pacientes e profissionais. Dentre as doenças infecciosas lis-

tadas, a considerada de maior risco ocupacional para a equipe de saúde bucal é: 

 

(A) Varicela 

(B) Tuberculose  

(C) Herpes 

(D) Hepatite B  

 

 

QUESTÃO 29  

 

Existem, basicamente, dois tipos de materiais restauradores dentários: aqueles 

que necessitam de retenção mecânica (preparos cavitários especiais) para per-

manecerem nos dentes, e aqueles que se ligam quimicamente ao esmalte e den-

tina (aderem à estrutura dentária).  

Com relação às resinas compostas fotoativadas que se ligam quimicamente à es-

trutura dentária, é CORRETO afirmar: 

 

(A) A cavidade preparada também deve receber condicionamento ácido do es-

malte, antes da aplicação do adesivo. O condicionamento ácido deve ser res-

trito ao esmalte e contraindicado na dentina. Quando esta é condicionada pelo 

ácido e a resina é aplicada sobre ela, poderá ocorrer necrose pulpar. 

(B) A resina composta é colocada e polimerizada na cavidade, até preenchê-la 

totalmente, de uma única vez. A colocação da resina é realizada com espátu-

las metálicas, espátulas especiais banhadas a ouro ou de plástico, que facili-

tam a inserção do material, por diminuir a adesividade das resinas.  

(C) As resinas compostas fotoativadas são fornecidas pelos fabricantes na forma 

de uma seringa opaca, na qual o produto é embalado a vácuo, não apresen-

tando inclusão de bolhas de ar. Outros fabricantes as fornecem em unidades 

chamadas de unidose, para serem aplicadas com seringa do tipo Centrix. 

(D) As resinas necessitam de uma unidade de ativação que produz e conduz luz 

até a resina colocada no dente. A luz emitida por esses aparelhos não é tóxica 

para o olho humano, portanto, o paciente e a equipe profissional deverão estar 

protegidos com os óculos de proteção usual de controle de infecção.  
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QUESTÃO 30  

 

O mecanismo de ação do flúor, ao se combinar com o esmalte, provoca o surgi-

mento da fluorapatita, um composto mais resistente à cárie, por isso o acesso ao 

flúor tem que ocorrer nos primeiros anos de vida para, assim, ser incorporado ao 

dente ainda em formação.  

 

PORQUE 

 

O flúor inibe a desmineralização e, ao mesmo tempo, participa da remineralização, 

reconstruindo, junto com o cálcio e o fósforo, o esmalte do dente, ou seja, ele “trata” 

a lesão de cárie bem no início de seu desenvolvimento. 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 

 

(A) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.  

(B) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.  

(C) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa 

correta da I.  

(D) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justifi-

cativa correta da I. 
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