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Não deixe de preencher as informações a seguir.

Prédio Sala

Nome

Nº de Identidade Órgão Expedidor UF Nº de Inscrição
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AATENÇÃO

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinqüenta) questões objetivas de múltipla

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco)

questões de Informática, 05 (cinco) questões do SUS e 30 (trinta) questões de Conhecimentos

Específicos.

�� Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,

imediatamente, ao Fiscal.

�� Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o

Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.

�� Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um

Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide

com o seu Número de Inscrição.

�� As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica

azul ou preta.

�� Você dispõe de 4 horas para responder toda a Prova – já incluído o tempo destinado ao preenchimento

do Cartão-Resposta. O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranqüilidade.

�� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em

silêncio.

BOA SORTE !
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01 para as questões de 01 a 09.

INEVITÁVEL NÃO PENSAR NO HORROR

Vou citar uma frase esperançosa e, talvez, redentora, escrita por William Faulkner: Eu creio: o homem não
apenas sobreviverá, ele é imortal, não porque só ele entre as criaturas tem uma voz inesgotável, mas porque tem
alma, tem espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da resistência”.

Ele não afirmou que o homem é eterno, porque ele sabe que a eternidade é um privilégio de Deus, ou melhor,
só Deus pode ser eterno. Mas, na longa frase de Faulkner, está expressa a forte necessidade de o homem desejar viver
em paz, acreditando numa vida que aproxima e não, naquela que separa, acrescido da consciência de não fazer o mal
a si próprio nem prejudicar os outros. Mais além: aniquilar o seu semelhante, assassinando de morte cruel e covarde
(a menina jogada da janela pelo próprio pai) mais a violência que toma conta do mundo, sem respeitar fronteiras. O
constrangedor assassino da Áustria que foi monstruoso com a própria filha, e tantos outros crimes contra indefesas
crianças que estão sempre surgindo mais, o que é alarmente. E tudo é divulgado pela mídia ou pelo cinema.

É um horror. E os cruéis autores dos seqüestros que conseguem um lucro fantástico, igual à droga que
também destrói.

ALENCAR, José de Souza. Jornal do Commercio. Caderno C. Recife, 09 de maio de 2008.p. 2. Com adaptações.

01. Após a leitura do texto, conclui-se que, para Faulkner,

A) o homem anseia por cenários de paz.
B) todo ser humano busca integrar-se no contexto em que vive.
C) o homem é eterno da mesma forma que Deus o é.
D) a violência é um meio favorável ao desenvolvimento.
E) na atualidade, os seqüestros são escassos e pouco rentáveis.

02. Com o trecho: “...mais a violência que toma conta do mundo, sem respeitar fronteiras.”, chega-se à conclusão de que

A) as cenas de violência limitam-se a determinados lugares do mundo.
B) existe no universo um desejo de se limitar a violência.
C) a violência está presente em diversos recantos do mundo.
D) em alguns lugares, a violência é quase inexistente.
E) as cenas de violência são amenizadas, à medida que o respeito se faz presente.

03. Assinale a alternativa cuja afirmação expressa uma mensagem que NÃO está contida no texto 01.

A) Os cenários de violência não interferem na vida humana.
B) É grande o desejo de o homem viver em paz.
C) Segundo Faulkner, o homem é provido de alma capaz de compaixão.
D) Para Faulkner, a eternidade é privilégio divino.
E) Os seqüestradores lucram tanto quanto os traficantes de droga.

04. Sobre PONTUAÇÃO, analise os itens abaixo.

I. “Vou citar uma frase (...): Eu creio...” – os dois pontos foram utilizados para indicar o início de uma citação.
II. “...tem espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da resistência.” – a vírgula foi utilizada para separar

elementos de mesma função sintática.
III. “...o homem não apenas sobreviverá, ele é imortal...” – neste caso, a vírgula é facultativa.
IV. “Mas, na longa frase de Faulkner, está expressa a forte necessidade...” – as vírgulas separam termos

deslocados.

Somente está CORRETO o que se afirma em

A) I e III. B) I, II e IV. C) I e II. D) II e III. E) II, III e IV.

05. Sobre CLASSES GRAMATICAIS, analise os itens abaixo.

I. “Ele não afirmou que o homem é eterno, porque ele sabe que a eternidade é um privilégio de Deus...” – os termos
sublinhados classificam-se, respectivamente, como adjetivo e substantivo.

II. “...de não fazer o mal a si próprio ...” – neste período o termo sublinhado é palavra variável, classificado como
substantivo.
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III. “...de não fazer o mal a si próprio nem prejudicar os outros.” – ambos os termos sublinhados são classificados
como pronomes pessoais oblíquos.

IV. “...que estão sempre surgindo cada vez mais, o que é alarmante.” – os termos sublinhados são classificados como
artigo definido e pronome relativo, respectivamente.

Estão CORRETOS os itens

A) II e III apenas. B) I e III apenas. C) I e II apenas. D) II, III e IV apenas. E) I, II, III e IV.

06. Numere a 2ª. coluna de acordo com a 1ª. em relação aos sublinhados.

1. Ditongo ( ) “...a eternidade é um privilégio de Deus...”
2. Hiato ( ) “Vou citar uma frase esperançosa ...”
3. Encontro Consonantal ( ) “...tem espírito capaz de compaixão...”

( ) “....só Deus pode ser eterno.”
( ) “...que foi monstruoso com a própria filha ...”
( ) “...igual à droga que também destrói.”

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

A) 3, 3, 1, 2, 2, 1. B) 3, 1, 1, 1, 2, 1. C) 2, 3, 1, 2 ,2, 1. D) 3, 3, 1, 1, 2, 1. E) 2, 3, 1, 1, 1, 1.

07. Em qual das alternativas, o termo sublinhado é acentuado porque a tonicidade recai na penúltima sílaba?

A) “Mais além: aniquilar o seu semelhante...”
B) “...igual à droga que também destrói.” D) “...tem espírito capaz de compaixão...”
C) “...o homem não apenas sobreviverá...” E) “...não porque só ele (...) tem uma voz inesgotável...”

08. Em todas as alternativas abaixo, o verbo sublinhado exige apenas um complemento, e este não vem regido de
preposição, EXCETO EM UMA. Nesta, o verbo sublinhado exige um complemento, e este exige o uso de
preposição. Assinale-a.

A) “...nem prejudicar os outros...”
B) “...sem respeitar fronteiras .” D) “...aniquilar o seu semelhante...”
C) “...acreditando numa vida que aproxima...” E) “...só ele (...) tem uma voz inesgotável...”

09. Sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL e VERBAL, observe o fragmento abaixo.

“Vou citar uma frase esperançosa e, talvez, redentora, escrita por William Faulkner: Eu creio: o homem não apenas
sobreviverá, ele é imortal, não porque só ele entre as criaturas tem uma voz inesgotável, mas porque tem alma, tem
espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da resistência”.

Assinale a alternativa que contém uma afirmação CORRETA.

A) No plural, a citação estaria correta dessa forma: os homens não apenas sobreviveram, eles são imortais, não porque eles
entre as criaturas têem vozes inesgotáveis, mas porque têem alma, têem espírito capaz de compaixão, do sacrifício e da
resistência.

B) Substituindo-se o termo “frase” por “provérbios”, estaria correto o trecho: Vou citar uns provérbios esperançosos e, talvez,
redentores, escrito por William Faulkner.

C) Se o sujeito do trecho “Eu creio” fosse substituído por “Eu e ele”, estaria correto: Eu e ele credes.
D) Em “Ele não afirmou que o homem é eterno...”, se o termo sublinhado fosse substituído por “homens e mulheres”, estaria

correto: Ele não afirmou que homens e mulheres são eternas, porque o adjetivo “eternas” concorda com o substantivo mais
próximo, “ mulheres”.

E) Se a palavra “frase” fosse substituída por “palavras”, estaria correto: Vou citar palavras esperançosas e, talvez, redentoras,
escritas por William Faulkner.

10. Observe os termos sublinhados dos períodos abaixo, extraídos do Jornal do Commercio, Cad. Cidades, de 09 de maio
de 2008, p.3.

I. “Tiros e pânico novamente à luz do dia....”
II. “A vítima fugiu, mas foi alcançada ao parar em semáforo.”
III. “Policiais promoveram diligências durante a tarde...”
IV. “Ao estacionar num posto próximo à igreja católica...”
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Sobre eles, é CORRETO afirmar que

A) no item I, a crase indica a presença, apenas, da preposição “a”.
B) no item II, existe a presença, apenas, da preposição.
C) no item III, seria incorreto utilizar o acento grave, uma vez que já existe a preposição “durante”.
D) no item IV, o termo sublinhado é complemento do verbo “estacionar” e poderia vir ou não regido de preposição.
E) nos itens II e III, nos termos sublinhados, existe a presença, apenas, da preposição “a”.

INFORMÁTICA

11. Em um programa de computador que possui interface gráfica, qual o item abaixo representa uma linha, uma
coluna ou um bloco de botões e ícones na tela, que, quando clicados, ativam determinadas funções ou tarefas do
programa?

A) Barra de ferramentas. B) Barra de status. C) Barra de menu. D) Barra de tarefas. E) Barra de título.

12. Solicitaram a você que exibisse as alterações controladas e os comentários que foram realizados em um documento
de texto usando o Word. Em qual menu do Word, você encontrará a opção para realizar esta tarefa?

A) Inserir. B) Ajuda. C) Formatar. D) Arquivo. E) Ferramenta.

13. Você está utilizando o programa Microsoft Excel para calcular suas despesas mensais. Você lança cada item de
gasto da seguinte forma: a descrição da despesa na coluna A, e o valor da despesa na coluna B, a partir da linha 2.
Sua lista de gastos possui 10 itens. Para obter a média das despesas com os 10 itens, na célula B13, como deve editar
a fórmula de cálculo para obter o resultado CORRETO da média?

A) Média(A1:B11)
B) =B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11 / 2 D) =Média(B2:B11)
C) =B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11 / 10 E) =Média(A2:B10)

14. Num banco de dados do Microsoft Access, existem duas tabelas de clientes. Você deseja inserir os dados da segunda
tabela na primeira tabela. Qual tipo de consulta você utiliza para realizar esta ação?

A) Consulta seleção.
B) Consulta acréscimo. D) Consulta atualização
C) Consulta referência cruzada. E) Consulta criar tabela.

15. Sistemas de informática projetados para utilização através de um navegador, na Internet ou em redes
privadas(Intranet). Que tipo de aplicação de informática é este?

A) Aplicação Desktop. B) Aplicação Windows. C) Aplicação Web. D) Aplicação Linux. E) Aplicação Mac.

16. Pela Constituição Federal, é competência do Sistema Único de Saúde (SUS) executar ações de

A) construção de moradias.
B) distribuição de alimentos. D) recuperação do meio ambiente.
C) saneamento básico. E) formação de recursos humanos.

17. Na Constituição Federal, a saúde é compreendida como

A) um direito garantido por políticas sociais e econômicas.
B) um dever do Estado em preservá-la através de atenção médica.
C) um direito do cidadão em adquiri-la no mercado.
D) ausência de dor.
E) um dever do cidadão em preservá-la como um bem privado.

18. Contraria os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) o(a)

A) o direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde.
B) a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
C) a divulgação de informações quanto ao potencial de serviços e sua utilização pelo usuário.
D) a integralidade da assistência, estabelecendo duas redes, sendo uma de atenção curativa e outra de atenção preventiva.
E) a integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
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19. O SUS foi desenvolvido em razão do artigo 198 da Constituição Federal, com base nos seguintes princípios,
EXCETO.

A) Universalidade.
B) Capacidade econômica dos municípios. D) Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.
C) Participação da comunidade. E) Igualdade.

20. As ações e os serviços de saúde do SUS

A) são executadas diretamente por ele, obrigatoriamente.
B) têm participação prioritária da iniciativa privada.
C) são organizados de forma centralizada, não regionalizada.
D) só podem ser executados através da iniciativa privada.
E) têm organização hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Em relação à notação gráfica do primeiro dente permanente a erupcionar em uma criança, na arcada inferior do
lado direito, é

A) 46. B) 74. C) 75. D) 84. E) 85.

22. A Ciência que estuda a relação do homem com o trabalho, objetivando eficiência, segurança e aumento da
produtividade é denominada de

A) Odontologia do Trabalho.
B) Ergonomia. D) Engenharia de produção.
C) Ciência laborativa. E) Gestão de produtos e pessoas.

23. As siglas LER-DORT significam respectivamente:

A) Lesões por Esportes Repetitivos – Doença Ósteo Radicular Tumoral.
B) Lesões de Esportes Regulares – Dor Relacionada ao Trabalho.
C) Lesões por Esforços Repetitivos – Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho.
D) Lesão Epicondiliana Reativa – Diagnóstico Oncológico de Rabdomiossarcoma Tumoral.
E) Lúpus Eritematoso Recidivante – Dor Oral Relacionada ao Tabaco.

24. Os fatores normalmente presentes na prática profissional que podem acarretar acidentes ou doenças são divididos
em: mecânicos, físicos, químicos, biológicos e psicológicos. Assinale a alternativa que indica exemplo de um fator
químico.

A) Artrite cervical. B) RX. C) Ruídos. D) Dermatites. E) Stress.

25. Qual o melhor método para esterilização das canetas de alta-rotação no consultório odontológico?

A) Autoclave. B) Estufa. C) Pastilhas de Formol. D) Raios ultravioleta. E) Raios Gama.

26. Para a esterilização de instrumentais em estufa, a temperatura e o tempo CORRETOS são respectivamente:

A) 160o C e 50 minutos.
B) 170o C e 60 minutos. D) 140o C e 20 minutos.
C) 150o C e 75 minutos. E) até o termômetro alcançar a temperatura de 160o C.

27. Para a realização de exodontia do elemento 26, o CD irá utilizar o fórceps

A) 150. B) 18 L. C) 151. D) 18 R. E) 16.

28. Qual dos recursos clínicos abaixo é indicado para a educação do paciente no tocante ao controle do Biofilme Dental?

A) Mostrar, através do espelho, o preparo de uma cavidade.
B) Ensinar a técnica de escovação de BASS. D) Prescrever bochechos fluoretados.
C) Profilaxia e aplicação tópica de flúor. E) Realizar evidenciação da placa bacteriana.
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29. Das doenças transmissíveis, marque aquela de maior ocorrência de contaminação cruzada pela equipe de
odontologia.

A) Sífilis. B) Tuberculose. C) Herpes simples. D) Aids. E) Hepatite.

30. Qual a seqüência numérica CORRETA das limas endodônticas flexofile da 1a série?

A) 10, 15, 25, 30, 35 e 40.
B) 15, 20, 25, 30, 35 e 40. D) 45, 50, 55, 60, 70 e 80.
C) 05, 10, 15, 25, 30 e 35. E) 35, 40, 43, 47, 49 e 50.

31. A bandeja para exame clínico-radiográfico deve conter dispostos ordenadamente:

A) espelho bucal, pinça clínica, sonda exploradora, sonda milimetrada.
B) bolinhas e rolos de algodão, fio dental e película radiográfica.
C) pinça clínica, espelho bucal, pasta profilática e película radiográfica.
D) espelho bucal, colgadura, películas radiográficas e cartelas para RX.
E) espelho bucal, pinça clínica, sonda exploradora e película radiográfica.

32. Dentre os agentes químicos capazes de inativar o HBV, está

A) Glutaraldeído a 2%.
B) Clorexidina a 0,1%. D) Álcool a 70%.
C) Triclosan. E) Nitrato de Alumínio a 0,5M.

33. De quantos dentes é formada a dentição de um adolescente de 15 anos?

A) 25. B) 28. C) 32. D) 20. E) 22.

34. Considerando as diversas formas de prevenção de cárie dental, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Preferencialmente deve ser indicada escova de cerdas macias e cabeça pequena para um paciente adulto.
B) O uso da escova e do fio dental são considerados métodos mecânicos de remoção de biofilme dental.
C) O flúor contido nos dentifrícios é suficiente para prevenir a cárie dentária.
D) A orientação de dieta é um método importante de prevenção e promoção.
E) O fio dental deve ser utilizado antes da escovação para melhor controle da placa.

35. Em relação à anatomia dental, analise as afirmativas abaixo e marque V para as Verdadeiras e F, para as Falsas.

( ) O primeiro molar permanente inferior apresenta 3 cúspides vestibulares e duas linguais.
( ) O dente 36 possui, na maior parte dos casos, duas raízes: uma vestibular e uma palatina.
( ) A dentição decídua é composta de 20 dentes, e, geralmente, a completa erupção dos dentes ocorre em torno dos

3 anos de idade.
( ) Os primeiros dentes esfoliados na dentição decídua são os molares.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA.

A) F, F, V, F. B) V, F, F, F. C) F, F, F, V. D) F, V, V, V. E) V, V, V, V.

36. Com relação ao uso de fluoretos na prevenção da cárie, é FALSO afirmar que a

A) redução alcançada pela ingestão de flúor na água de abastecimento em concentração ideal (1 ppm) é igual ou maior a 50%.
B) fluoretação do sal pode ser tão efetiva quanto a fluoretação da água.
C) adição de flúor à água mineral constitui medida abrangente e de cunho coletivo/comunitário.
D) adição de fluoreto em bebidas gaseificadas e em suco de frutas pode minimizar os efeitos do ataque ácido causados por

estes.
E) ingestão diária de leite fluoretado desde o nascimento pode ser tão efetiva quanto a fluoretação da água.

37. Ainda com relação ao uso de flúor, assinale a alternativa VERDADEIRA.

A) As soluções fluoretadas em gotas constituem método eficaz de prevenção de cárie somente para dentes decíduos e
permanentes de crianças.

B) O benefício proporcionado pelo uso de suplementos fluoretados durante o período pré-natal é significante.
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C) Para a prescrição de gotas ou comprimidos fluoretados, não se precisa considerar a quantidade de flúor existente na água de
abastecimento, pois os efeitos desses dois métodos recaem, principalmente, sobre a superfície dentária; isso é mais tópico
do que sistêmico.

D) Quando se trata de programas em nível comunitário, os suplementos fluoretados são efetivos quanto a água fluoretada ou o
sal fluoretado.

E) A fim de se obter o máximo benefício dos comprimidos fluoretados, é aconselhável administrá-los antes de dormir, deixá-
los dissolver lentamente na boca e movimentá-los de um lado para o outro.

38. Com relação ao consumo de açúcares e cárie dentária, assinale V nas assertivas Verdadeiras e F, nas Falsas.

( ) Açúcares naturalmente presentes na estrutura celular do alimento são denominados de extrínsecos.
( ) Açúcares extrínsecos não lácteos são menos cariogênicos que os outros tipos de açúcares.
( ) Os açúcares intrínsecos estão divididos em lácteos e não lácteos.
( ) Existe pouca diferença no potencial cariogênico entre a sacarose, a frutose e a glicose, porém, a lactose é

menos cariogênica.

Assinale a alternativa que contém a seqüência CORRETA.

A) V, F, F, F. B) F, V, F, F. C) F, F, V, F. D) F, F, F, V. E) F, F, F, F.

39. Com relação ao uso de SELANTES na prevenção da cárie, é CORRETO afirmar.

A) Os selantes de segunda e terceira geração permanecem após aplicação por um tempo inferior a 5 anos, motivo pelo qual se
deve priorizar os de primeira geração.

B) A eficácia dos selantes é primariamente determinada pelo período de tempo que eles permanecem retidos sobre as
superfícies dentárias.

C) A retenção do selante depende, apenas, da competência clínica do operador, sendo independente de fatores outros, como
tipo de resina, posição dos dentes na boca e idade da criança tratada.

D) A adição de flúor ao selante aumenta o benefício no que diz respeito à prevenção da cárie.
E) O fluoreto adicionado ao selante tem efeito significativo nos níveis de fluoreto salivar.

40. Com relação ao processamento de materiais odontológicos, é FALSO afirmar que

A) o peróxido de hidrogênio e polivinilpirrolidona iodada (PVP) são indicados na desinfecção de artigos metálicos.
B) na escolha do processo de desinfecção e esterilização, devem ser consideradas, além da eficácia do processo, a resistência e

a adequação do artigo ao método.
C) a escolha do processamento a ser realizado depende da avaliação do risco potencial de infecção no reuso, conforme se trate

de artigo crítico, semicrítico ou não-crítico.
D) a seqüência de passos no reprocessamento deve ser a descontaminação (opcional), limpeza (opcional), enxágüe (após a

limpeza e/ou descontaminação), secagem (para evitar a umidade), armazenagem (de acordo com a natureza do produto),
esterilização) (artigos críticos) ou desinfecção (artigos semicríticos) e armazenagem (produtos submetidos à desinfecção ou
esterilização).

E) a descontaminação é opcional e deve ser realizada nos artigos que apresentem restos de matéria orgânica ou sujidade.

41. Com relação ao processo de desinfecção de artigos semicríticos, é FALSO afirmar que

A) todo ele deve ser submetido à desinfecção ou substituído por artigo de uso único.
B) a desinfecção com Álcool Etílico a 70% é feita através de fricção, durante 10 minutos.
C) a desinfecção por meio físico deve ser realizada mediante imersão em água quente, por 20 minutos.
D) após a desinfecção por meio químico, deve ser feito rigoroso enxágüe com água tratada, exceto para os instrumentais que

tiverem sido desinfetados com álcool.
E) além do álcool a 70% para desinfecção química, podem ser utilizados o glutaraldeído a 2%, o formaldeído a 4%, o peróxido

de hidrogênio a 6% e o hipoclorito de sódio a 0,5%.

42. São indicadores biológicos de esterilização:

A) termômetros.
B) fitas-testes. D) apenas os esporos de Bacillus subtilis.
C) manômetros. E) esporos de Bacillus sthearothermophilus e de Bacillus subtilis.

43. Osso da face que participa da formação do palato duro, do soalho da cavidade orbitária e das partes externas do
soalho nasal:

A) maxilar.
B) corneto nasal superior. D) corneto nasal inferior.
C) corneto nasal médio. E) malar.
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44. Único osso móvel do crânio:

A) malar. B) nasal. C) mandíbula. D) vômer. E) palatino.

45. Elevação de esmalte que une duas cúspides opostas. Tal definição se aplica a (à)

A) cíngulo. B) sulco principal. C) ponto de contato. D) ameia. E) ponte de esmalte.

46. Na dentição decídua, erupciona aos 8 meses o

A) incisivo central inferior.
B) canino inferior. D) canino superior.
C) incisivo lateral superior. E) incisivo lateral inferior.

47. Erupcionam entre os 12 e 13 anos os

A) primeiros molares.
B) primeiros pré-molares. D) segundos pré-molares.
C) caninos inferiores. E) segundos molares.

48. Auxilia na remoção de tecido cariado:

A) espátula nº 1.
B) espátula nº 24. D) escavador.
C) sonda exploradora. E) sindesmótomo.

49. São exemplos de pinças hemostáticas:

A) Halstead mosquito e Kocher.
B) Halstead mosquito e Allis. D) Halstead mosquito e Allis com serrilha.
C) Halstead mosquito e Adson com dente. E) Kelly e Universal.

50. Compete a ACD executar, EXCETO.

A) Solicitar a retirada do batom por ocasião do atendimento a paciente do sexo feminino.
B) Agendar pacientes novos, preferentemente no primeiro e no último horário.
C) Anotar, em caderno, data de saída e entrada dos trabalhos do laboratório de prótese.
D) Remarcar consulta de paciente cuja prótese não tenha ficado pronta.
E) Introduzir pacientes de emergência nos intervalos das consultas com hora marcada.







