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1ª – Parte – Português  
 
Lei antifumo fez metade dos fumantes reduzir consumo de 
cigarros 
 
Metade dos fumantes paulistas está fumando menos. 
Pesquisa do Ibope mostra que 49% admitem ter reduzido o 
consumo de cigarros desde o início da vigência da lei 
antifumo, em agosto de 2009. O estudo, inédito, também 
apontou alto índice de satisfação com a regra - 92% dos 
fumantes a aprovam, ante 97% dos não fumantes. 
 
A pesquisa, encomendada pela Secretaria da Saúde do 
Estado de São Paulo, foi a primeira a medir a receptividade 
da lei antifumo. Foram ouvidas 800 pessoas com mais de 
16 anos entre os dias 22 e 27 de julho, pouco antes de a 
norma completar 1 ano em vigor. "Foi importante para 
vermos como a população vê a ação do Estado", diz a 
diretora do Centro de Vigilância Sanitária, Cristina Megid. 
 
São vários os motivos de satisfação. O maior deles, mesmo 
no caso dos fumantes, foi a saúde - 26% acreditam que a 
medida protege o organismo até de quem fuma. Os 
tabagistas também aprovaram a diminuição do fumo 
passivo (23%), o menor consumo de tabaco (17%) e a 
melhora no ar dos bares e restaurantes (16%). A nota 
média dada à lei pelos fumantes foi de 9,2. 
 
Entre os não fumantes, os índices de aprovação são 
superiores: 33% dizem que respirar fumaça incomoda 
muito, 32% sentem-se menos incomodados com a fumaça 
de cigarros alheios e 27% apontam que a qualidade do ar 
nos locais públicos melhorou. Nesse grupo, a lei obteve 
nota média de 9,5. 
 
01. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do texto: 
 

a) "Foi importante para vermos como a população vê 
a ação do Estado". É um exemplo de citação, 
recurso muito comum nesse tipo de texto. 

b) O texto lido apresenta fatos de modo objetivo e 
preciso. 

c) O autor do texto provavelmente escolheu o tema 
abordado por ele ter grande alcance na sociedade, 
já que o tipo textual escolhido tem como função 
precípua informar. 

d) Apesar de conter algumas características comuns 
aos textos informativos o texto em questão não 
poderia ser classificado como uma notícia, pois, 
embora exponha dados específicos ele recorre a 
opiniões para sustentar sua argumentação. 

e) A linguagem do texto obedece à norma padrão da 
língua portuguesa e é definida por frases curtas 
que encerram uma idéia, o que auxilia na obtenção 
de clareza do texto. 

 
02. Acerca da pontuação empregada no texto assinale a 
alternativa correta: 
 

a) No primeiro parágrafo os pontos marcam o fim de 
uma oração declarativa e o início de outra. 

b) A sequência ponto-parágrafo presente entre o 
primeiro e o segundo parágrafos serve para 
delimitar uma ligação constante entre ideias 
exatamente iguais num texto. 

 
 

c) "Foi importante para vermos como a população vê 
a ação do Estado", diz a diretora do Centro de 
Vigilância Sanitária, Cristina Megid. 
A sequência de vírgulas no interior do texto separa 
constituintes de mesma função sintática. 

d) 'vigência da lei antifumo, em agosto de 2009'. A 
vírgula em questão isola um termo constituído de 
uma conjunção declarativa. 

e) '...são superiores:33% dizem que respirar fumaça 
incomoda muito'. Os dois pontos são utilizados 
para iniciar uma enumeração no trecho acima. 

 
03. Em: 'o maior deles mesmo no caso de fumantes..." o 
pronome refere-se a: 
 

a) satisfação 
b) motivos 
c) fumantes 
d) vários 
e) maior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04. A tira: 
 

I. No primeiro quadro o autor nos coloca diante de uma 
situação conhecida que nos solidariza com o 
sentimento de que ele dota o personagem. 

II. No segundo quadrinho o autor já procura 'preparar' o 
leitor para o 3º. A reviravolta do texto tem seu 
prenúncio nesse momento em que ele 
desincompatibiliza as temáticas do 1º e 2º 
quadrinhos para fazer alusão ao que vem no 
próximo. 

III. De maneira sintética, a tira coloca no último 
quadrinho uma revelação para o leitor que 
surpreende e leva à reflexão por seu caráter 
contraditório. 

 
Está(ão) correta(s): 
 

a) Apenas III. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I. 
d) I e II. 
e) I e III. 

 
05. Ao demonstrar, a partir de recursos visuais e 
linguísticos, os sentimentos do personagem, o autor o faz 
de modo a retratar sobretudo: 
 

a) Sua indignação legítima. 
b) Sua situação econômica. 
c) Seu papel como eleitor. 
d) Seu senso de justiça. 
e) Seu caráter ambíguo. 
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06. Qual das alternativas abaixo contém a única junção 
INCORRETA dos dois seguintes períodos de modo a ferir-
lhes o sentido e à norma padrão? 
 
 'Como eu vou fazer para comprar votos?' 
 
'Eleitor não aceita cheque de político!' 
 

a) Como eu vou fazer para comprar votos se eleitor 
não aceita cheque de político? 

b) Como eu vou fazer para comprar votos já que 
eleitor não aceita cheque de político? 

c) Como eu vou fazer para comprar votos não 
obstante eleitor não aceita cheque de político? 

d) Como eu vou fazer para comprar votos posto que 
eleitor não aceita cheque de político? 

e) Como eu vou fazer para comprar votos visto que 
eleitor não aceita cheque de político? 

 
"Água do meu Tietê, 
Onde me queres levar? 
___ Rio que entras pela terra 
E que me afastas do mar." 
(Mário de Andrade) 
 
07. Para tratar do Rio Tietê o autor se utiliza de um recurso 
estilístico: 
 

a) Que configura um exagero. 
b) Que combina expressões contrastantes. 
c) Que atribui características humanas a um ser 

inanimado. 
d) Que faz uma afirmação branda. 
e) Que usa expressões sutis a partir da exaltação à 

natureza. 
 
"Olha, eu estou te escrevendo só pra dizer que se você 
tivesse telefonado hoje eu ia dizer tanta, mas tanta coisa. 
Talvez mesmo conseguisse dizer tudo aquilo que escondo 
desde o começo, um pouco por timidez, por vergonha, por 
falta de oportunidade, mas principalmente porque todos me 
dizem que sou demais precipitado, que coloco em palavras 
todo o meu processo mental (processo mental: é 
exatamente assim que eles dizem, e eu acho engraçado) e 
que isso assusta as pessoas, e que é preciso disfarçar, 
jogar, esconder, mentir. Eu não queria que fosse assim. Eu 
queria que tudo fosse muito mais limpo e muito mais claro, 
mas eles não me deixam, você não me deixa" ( Caio 
Fernando Abreu) 
 
08.  Apenas pela leitura do fragmento do texto percebemos 
que o autor adota: 
 

a) Uma atitude intimista. 
b) Uma postura frenética. 
c) Um padrão de escrita voltado para a estética. 
d) O desejo de se promover. 
e) Uma postura ética. 

 
09. 'mas eles não me deixam, você não me deixa' 
Acerca das regras da norma padrão para a colocação 
pronominal assinale a alternativa correta: 
 

a) 'me' é pronome por regra enclítico, por isso houve 
erro. 

b) O pronome 'me' proclítico é um erro segundo a 
norma padrão, porém no que concerne ao 
contexto linguístico perfeitamente adequado. 

 
 

c) A palavra de sentido negativo 'não' é responsável 
pela atração do pronome oblíquo para antes do 
verbo. 

d) Os pronomes pessoais do caso reto 'eu' e 'ele'são, 
via de regra, atratores do pronome oblíquo. 

e) Enunciados marcados pela indefinição de idéias 
são caracteristicamente enclíticos. 

 
10. A forma verbal 'coloco' foi empregada: 
 

a) Pra concordar com o pronome indefinido 'todo'. 
b) Em concordância com o termo 'processo mental'. 
c) No presente apesar do texto tratar de 

reminiscências. 
d) No modo indicativo retratando o tom de dúvida que 

perpassa o texto. 
e) Para concordar com o sujeito elíptico 'eu'. 

 
 

2ª – Parte – Sistema Único de Saúde – SUS       
 
 
11. Observe o texto: 
 
Desde que assumiu o governo, em 1946, o presidente 
Eurico Gaspar Dutra estabeleceu como prioridade a 
organização racional dos serviços públicos. Mas a 
ineficiência burocrática herdada do período anterior e as 
disputas entre os diferentes grupos políticos emperraram 
as reformas desejadas pelo governo e exigidas pela 
sociedade. O plano Salte (elaborado em 1948), que tinha 
por objetivo a melhoria dos sistemas de saúde, 
alimentação, transporte e energia, não chegou a ser 
totalmente posto em prática. Por isso, os jornais 
denunciavam que no setor de saúde tudo continuava como 
no tempo da ditadura. 
Em maio de 1956, já no segundo período presidencial de 
Getúlio Vargas, foi criado o Ministério da Saúde – 
resultado de sete anos de debates. 
 
Indique a alternativa CORRETA: 
 

a) O texto está totalmente correto. 
b) O plano que tinha por objetivo a melhoria dos 

sistemas de saúde, alimentação, transporte e 
energia não era o plano Salte. 

c) O plano Salte foi totalmente posto em prática. 
d) O ministério da Saúde não foi criado em 1956. 
e) O Ministério da Saúde não foi criado no Governo 

de Getúlio Vargas. 
 
12. No Conselho de saúde a representação dos usuários 
deverá ser composta por, EXCETO: 
 

a) Representantes(s) de entidades congregados de 
sindicatos de trabalhadores urbanos e rurais. 

b) Representante(s) de movimentos comunitários 
organizados na área da saúde. 

c) Representante(s) de conselhos comunitário, 
associações de moradores ou entidades 
equivalentes. 

d) Representante(s) do conselho tutelar e 
associação de idosos. 

e) Representante(s) de entidades de defesa do 
consumidor. 
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13. Sobre o planejamento e orçamento do SUS é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O processo de planejamento e orçamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS) será 
descendente, do nível local até o federal, ouvidos 
seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as 
necessidades da política de saúde com a 
disponibilidade de recursos em planos de saúde 
dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e 
da União. 

b) Os planos de saúde serão a base das atividades 
e programações de cada nível de direção do 
Sistema Único de Saúde (SUS), e seu 
financiamento será previsto na respectiva 
proposta orçamentária. 

c) É vedada a transferência de recursos para o 
financiamento de ações não previstas nos planos 
de saúde, exceto em situações emergenciais ou 
de calamidade pública, na área de saúde. 

d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos 
planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços 
em cada jurisdição administrativa. 

e) Não será permitida a destinação de subvenções e 
auxílios a instituições prestadoras de serviços de 
saúde com finalidade lucrativa. 

 
14. Por quem devem ser realizadas as funções de controle 
e avaliação em saúde: 
 

a) Presidência da República apenas. 
b) Órgão específico do Ministério da Saúde apenas. 
c) Governos estaduais apenas. 
d) Governo municipal apenas. 
e) Todos os níveis do sistema de saúde. 

 
15. O programa de promoção à saúde indica que se deve 
realizar ações educativas de sensibilização da população 
para a promoção de “comunidades livres de tabaco”, 
divulgando ações relacionadas ao tabagismo e seus 
diferentes aspectos, desta forma, o Dia Mundial sem 
Tabaco é? 
 

a) 30 de março. 
b) 12 de maio. 
c) 31 de maio. 
d) 29 de agosto. 
e) 17 de setembro. 

 
16. Comitê Gestor da Política Nacional de Promoção da 
Saúde  (CGPNPS) deve ter os seguintes componentes 
(quantitativamente e qualitativamente), EXCETO: 
 

a) Três representantes da Secretaria de Vigilância 
em Saúde – SVS. 

b) Três representantes da Secretaria de Atenção à 
Saúde – SAS. 

c) Um representante da Secretaria de Gestão 
Participativa – SGP. 

d) Um representante da Fundação Oswaldo Cruz – 
Fiocruz. 

e) Dois representantes da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – Anvisa. 

 
 
 
 
 

17. É uma portaria que normatizam o PSF: 
 

a) Portaria 1884 GM/MS de 18 de dezembro de 
1997. Institui o PAB Fixo de, no mínimo R$ 20,00, 
e no máximo R$ 28,00. 

b) Portaria nº 2.886 GM/MS, de 28 de dezembro de 
1998. Aprova as Normas e Diretrizes do 
Programa dos Agentes Comunitários e Programa 
de Saúde da Família. 

c) Portaria nº 157 GM/MS, de 19 de fevereiro de 
1998. Estabelece critérios de distribuição e 
requisitos para qualificação aos incentivos 
PACS/PSF. 

d) Portaria nº 3.122 GM/MS de 2 de junho de 1998 
Estabelece valores incentivo PACS/PSF sendo o 
repasse mensal por ACS de R$3.200,00/ano. 

e) Portaria nº 3.923 GM/MS de 13 de novembro de 
2000. Institui o Manual da Atenção Básica 
regulamentando a aplicação dos recursos do 
PAB. 

 
18. Sua essência é a disponibilização de informações 
sobre os problemas e serviços de saúde, o 
reconhecimento e a utilização de tais informações para 
suportar as decisões quanto às intervenções a serem 
tomadas na atenção à saúde, sejam elas individuais ou 
coletivas. É o elemento integrador dos princípios e 
fundamental para a articulação do sistema de referência e 
contra-referência. 
 
Que princípios da Atenção Primária à Saúde é este? 
 

a) Longitudinalidade 
b) Integralidade 
c) Coordenação 
d) Resolubilidade 
e) Trabalho em Equipe 

 
19. Indique qual das alternativas abaixo que é uma 
instância colegiada do Sistema Único de Saúde: 
 

a) Conferência de Saúde. 
b) Fundo Municipal de Saúde. 
c) Ministério da Saúde. 
d) Secretaria de Assistência à Saúde. 
e) Secretaria de Vigilância à Saúde. 

 
20. Entre os anos de 2000 a 2006, o câncer de mama teve: 
 

a) Aumento de cerca de 20%. 
b) Diminuição de cerca de 20%. 
c) Aumento cerca de 25%. 
d) Diminuição de cerca de 25%. 
e) Praticamente estável. 
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3ª – Parte – Conhecimentos Específicos  
 
 
21. Referente à sucção é INCORRETO afirmar: 
 

a) A sucção é adquirida na ontogênese e refere-se a 
um reflexo próprio da espécie. 

b) O reflexo de sucção inicia-se a partir do quinto 
mês de vida intra-uterina, sendo observado 
nitidamente na 19ª semana; porém, o seu 
desenvolvimento será completo na 22ª semana 
da gestação, quando então haverá a coordenação 
entre reflexos de sucção e deglutição. 

c) A sucção inicialmente é um ato reflexo até o 4º 
mês de vida, quando então passa a ser de 
controle voluntário. 

d) Essa função envolve e colabora no 
desenvolvimento de vários grupos musculares e 
parte óssea da região oral, favorecendo o 
equilíbrio entre essas estruturas. 

e) Na sucção observamos a sincronia de 
movimentos dos lábios, língua, bochechas, 
mandíbula, maxila e faringe/laringe. 

 
22. Músculo que tem sua origem no arco zigomático e 
inserção no ramo da mandíbula. Sua ação é elevar, 
protruir e lateralizar a mandíbula: 
 
Este músculo é: 
 

a) Masseter 
b) Temporal 
c) Pterigóideo medial 
d) Pterigóideo lateral 
e) Pterigóideo inferior 

 
23. Sobre as funções da boca é INCORRETO afirmar: 
 

a) A boca, câmara de início do trato digestório, 
cumpre diversidade de funções, sintetizadas 
como padrões funcionais orais. 

b) Entre as funções da boca temos os padrões: 
digestivos, respiratórios, tegumentar e condutual, 
muitos dos quais adotam o caráter adaptativo ou 
de ajuste funcional. 

c) A função relacionada com a ingestão alimentar e 
de fluidos – fome, apetite, saciedade e sede – 
adota particular importância pela sua significância 
na iniciação do processo digestivo, bem como na 
sua manutenção. 

d) A função sensitiva da boca, identifica muitas de 
suas propriedades fisiológicas, especialmente de 
identificação do material afluente à boca, 
coordenando, com a mastigação, deglutição e 
cuspidura, processos nos quais os 
proprioceptores bucais são básicos. 

e) A boca inicia o processo degradativo do alimento, 
através de um mecanismo mecânico – a 
mastigação – outro físico – a secreção da saliva. 

 
 
 
 
 
 
 

24. Músculo que deprime a mandíbula quando o hióides 
está fixo em posição baixa. Caso contrário, favorece a 
deglutição, puxando o hióides para cima no sentido da 
mandíbula, como faz o gênio-hióide: 
 

a) Digástrico (ventre anterior) 
b) Gênio-hióide 
c) Milo-hióide 
d) Temporal 
e) Bucinador 

 
25. São requisitos para uma oclusão ideal, EXCETO: 
 

a) Os contatos devem ser simultâneos e 
definitivamente estáveis no tempo entre todos os 
dentes na posição intercuspideana. 

b) Deve haver interferência de movimentos 
mandibulares, como fricção e deslizamento. 

c) Deve haver distribuição homogênea das forças 
oclusais nas zonas de trabalho, captadas pelo 
maior número de dentes. 

d) A resultante das forças oclusais deve seguir uma 
direção preferencialmente axonal, ótima para as 
estruturas de suporte do dente. 

e) Deve existir um equilíbrio funcional com a 
articulação temporomandibular, bem como com o 
sistema neuromuscular da mandíbula. 

 
26. São objetivos da deglutição, EXCETO: 
 

a) Alimentar. 
b) Escoamento do conteúdo líquido. 
c) Defesa das vias aéreas superiores. 
d) Proteção da permeabilidade das vias aéreas. 
e) Coordenação funcional dos processos 

respiratórios e digestores. 
 
27. São componentes inorgânicos da saliva, EXCETO: 
 

a) Bicarbonato 
b) Fosfato 
c) Brometo 
d) Cálcio 
e) Ferro 

 
28. Sobre o esmalte dentária é INCORRETO afirmar: 
 

a) O esmalte se caracteriza por ter uma alta 
porcentagem de minerais (95%), em relação ao 
osso, com somente 60% de minerais, sendo que 
a dentina possui cerca de 72% de minerais. 

b) As substâncias que determinam a matriz orgânica 
do esmalte representam só 2% do peso total do 
tecido, enquanto na dentina cerca de 18% são 
substâncias orgânicas, e no osso, 30% são 
material orgânico. 

c) A água no esmalte apresenta 3% do peso, na 
dentina um pouco mais do que 10% e no osso é 
de também aproximadamente 10% do peso total. 

d) A fração inorgânica do dente é preferentemente 
cristalina. No dente existem também sais amorfos 
de potássio, relativamente insignificante em 
relação à forma do cristal. 

e) Os cristais do esmalte são aproximadamente 10 
vezes maiores que os cristais de dentina. 
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29. São funções do periodonto, EXCETO: 
 

a) Função mecânica. 
b) Manutenção das estruturas dentárias. 
c) Reflexos estomatognáticos. 
d) Originar a erupção dentária. 
e) Mecanismos protetores. 

 
30. São fatores que permitem a erupção dentária são os 
fatores hormonais, como a ação dos seguintes hormônios, 
EXCETO: 
 

a) PTH 
b) T3 
c) T4 
d) GH 
e) GF 

 
31. Sobre a troca dos dentes decíduios é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Quando são eliminados de sua posição alveolar, 
previamente se observa uma gradual remoção 
das raízes e do osso alveolar. 

b) O processo de remoção da raiz é denominado 
reabsorção radicular. 

c) A reabsorção da raiz inicia-se no tempo em que é 
completado seu crescimento e é ocasionado pela 
maior atividade dos osteoclastos. 

d) Existem dois fatores que aceleram a reabsorção 
do dente decíduo: o trauma causado pelo 
estresse oclusal e a inflamação. 

e) O processo de reabsorção do dente decíduo é um 
processo mantido e uniforma. 

 
32. Sobre placa dental é INCORRETO afirmar: 
 

a) As bactérias estão presentes na placa dental que 
é encontrada na maioria das superfícies 
dentarias. 

b) A placa dental é um biofilme que consiste em uma 
variedade de diferentes espécies bacterianas 
envolvidas em uma matriz derivada das mucinas 
salivares e em polímeros polissacarídeos 
extracelulares (glucanos e frutanos) sintetizados 
pelo organismo. 

c) Em uma boca saudável, a composição bacteriana 
da palca varia para os locais distintos dos dentes, 
retratando os diferentes microambientes possíveis 
para colonização. 

d) Os açucares da alimentação se difudem 
rapidamente através da placa onde são 
convertidas em ácidos pelo metabolismo 
bacteriano. 

e) O pH da placa pode cair por volta de 2 unidades 
em 10 minutos após a ingestão de açucares, mas 
durante os 30 a 60 minutos seguintes o pH 
diminui lentamente. 

 
33. É um tipo de cárie do esmalte, da dentina ou da raiz 
que se torna estática e não apresenta tendência a uma 
evolução posterior: 
 

a) Cárie radicular. 
b) Cárie recorrente. 
c) Cárie de evolução lenta. 
d) Cárie interrompida. 
e) Cárie aguda. 

 

34. É a perda de substância dentária como consequência 
do contato dente a dente: 
 

a) Abrasão 
b) Atrição 
c) Erosão 
d) Reabsorção interna 
e) Reabsorção externa 

 
35. Sobre alterações dentárias pelo envelhecimento é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) O esmalte tende a se tornar mais quebradiço e 
menos permeável com a idade. 

b) O escurecimento do esmalte também tem sido 
descrito e pode dever-se a absorção de material 
orgânico. 

c) Na dentina ocorre a formação contínua 
secundária, resultando no aumento do tamanho. 

d) Na dentina, a esclerose da dentina radicular tende 
a tornar as raízes quebradiças. 

e) O cemento continua a se formar durante toda a 
vida, especialmente na metade apical da raiz. 

 
36. Sobre a epidemiologia da doença periodontal é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Periodontite precoce envolve alguns dentes, na 
maioria adultos. 

b) A prevalência da bolsa/perda de tecido de 
sustentação diminui com a idade. 

c) A proporção de dentes afetados pela periodontite 
aumenta com a idade. 

d) Doença periodontal avançada afeta somente uma 
pequena porcentagem da população. 

e) Gengivite é comum em crianças, e periodontite 
precoce pode afetar os adolescentes. 

 
37. Sobre microbiologia da doença periodontal é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Cocos Gram-positivos diminuem com progressão 
da gengivite para periodontite. 

b) Bacilos anaeróbicos Gram-negativos aumentam 
com a progressão da doença. 

c) Formas móveis diminem com a progressão da 
doença. 

d) Doença periodontal envolve interação de mistura 
de bactérias com a formação de uma placa 
complexa. 

e) Algumas espécies (patógenos periodontais) são 
prevalentes em lesão destrutivas. 

 
38. A erupção dos caninos superiores ocorrem com 
quantos meses de idade? 
 

a) 12 meses. 
b) 16 meses. 
c) 18 meses. 
d) 20 meses. 
e) 29 meses. 
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39. Sobre os cuidados alimentares que deve-se tomar para 
prevenir a cárie no bebê e na criança é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Não se deve adoçar a mamadeira, água, chá ou 
sucos. Mel e açúcar mascavo também provocam 
cáries.  

b) Ao iniciar a alimentação sólida o ideal é 
acostumar o bebê com sabores naturais não–
adocicados, evitando também os produtos 
industrializados. A maioria possui açúcar na sua 
composição porque ele é excelente conservante. 

c) Não se deve adoçar a chupeta, ainda que esse 
método seja às vezes utilizado pelas famílias, na 
intenção de acalmar o bebê e fazê-lo parar de 
chorar.  

d) É importante adotar uma dieta variada e nutritiva 
e oferecer alimentos consistentes (frutas, 
verduras e legumes) para estimular o 
desenvolvimento ósseo dos arcos e a salivação, 
que é uma defesa natural da boca. 

e) A forma de açúcar que mais favorece a cárie é a 
maltose. 

 
40. Que instrumento é este? 
 

 
 

a) Cinzél Bibizel. 
b) Pinça Hemostática - Mosquito Reta. 
c) Seringa Carpule. 
d) Sugador de Sangue. 
e) Tesoura Metzembaun. 

 
 

FIM DO CADERNO 




