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Andando há 40 anos por este país, catando dinheiro 
para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. Acreditar 
na terra, no homem, na chuva, na benção, na semen-
te, no fruto, no coração, na mente… na inteligência. 
Aprendi, com o meu povo, que quando uma coisa 
está muito séria, o melhor que se faz é brincar com 
ela. E, naquelas tardes terríveis, sozinho num quarto 
de hotel, esperando a hora do show, eu comecei a 
desenhar o país dos meus sonhos. Um país onde 
cada lavrador tenha um par de bois para puxar seu 
arado e que de tarde, ao voltar para casa, encontre 
um par de filhos o esperando e à noite quando for 
dormir, tenha um par de pernas para amar; no país 
dos meus sonhos, todo pobre vai comer, todo hospital 
terá remédios, todo aluno terá colégio, todo professor 
ganhará um salário decente e todo policial apenas 
prenderá os bandidos, em vez de os ajudar a matar e 
a roubar; no país dos meus sonhos todo cego vai ver, 
todo surdo vai ouvir e todo mudo vai ver e ouvir coi-
sas tão lindas que nem será preciso dizer nada; no 
país dos meus sonhos a integração do homem com a 
natureza será tanta que eu chego a imaginar uma 
árvore dizendo a um homem: “Você me tratou tão 
bem, foi tão legal comigo, que eu gostaria de me 
transformar na mesa da sua casa, nas cadeiras onde 
sua família sentará, no berço do seu filho”. No país 
dos meus sonhos, o homem branco, afinal, vai desco-
brir que o coração do negro é do tamanho do seu e o 
sangue da mesma cor. O país dos meus sonhos um 
dia será verdade. E ele será tão feliz que nem vai pre-
cisar de mim para fazer rir um pouco. Não faz mal. Eu 
perco o emprego, mas não perco o meu sonho. Boa 
noite. 
CHICO ANYSIO.  

http://sitenotadez.net/cronicas/ 
 
1) O termo destacado abaixo possui valor de um sin-
tagma que se encontra na alternativa: 
 
“todo mudo vai ver e ouvir coisas tão lindas que nem 
será preciso dizer nada.” 
 
A) O dinheiro que está em cima do móvel é meu; 
B) Esta é a casa a que fiz referência; 
C) Gosto da mulher que tu és; 
D) Os candidatos cujas provas foram entregues po-
dem sair; 
E) O desejo de quanto quero ser aprovado não é 
muito. 
 
2) A relação sintática, em destaque, no fragmento  
abaixo é a mesma da alternativa: 
 
“Eu perco o emprego, mas não perco o meu so-
nho.” 
 
A) Quando uma coisa está muito séria, o melhor é 
brincar com ela; 
 

B) Todo professor ganhará um salário decente e todo 
policial apenas prenderá os bandidos; 
C) Eu chego a imaginar uma árvore dizendo a um 
homem: “Você me tratou tão bem, foi tão legal co-
migo; 
D) Ele será tão feliz que nem vai precisar de mim; 
E) Andando há 40 anos por este país, catando dinhei-
ro para levar pra casa, eu aprendi a acreditar. 
 
3) O fragmento destacado abaixo possui diretrizes 
sintáticas de: 
 
“No país dos meus sonhos a integração do homem 
com a natureza será tanta que eu chego a imaginar 
uma árvore dizendo a um homem.” 
 
A) Um complemento nominal; 
B) Uma oração consecutiva; 
C) Uma oração causal; 
D) Uma oração comparativa; 
E) Um complemento verbal. 
  
4) A alternativa CORRETA quanto à gramática nor-
mativa se encontra na alternativa: 
 
A) A coerência gramatical permanece a mesma se for 
acrescida a palavra “atrás” em: “Andando há 40 anos 
atrás” assim como ocorrem em: “eu nasci há 10 mil 
anos atrás”; 
B) As vírgulas em “no homem, na chuva, na benção, 
na semente, no fruto, no coração, na mente” são em-
pregadas pela mesma regra do fragmento “E, naque-
las tardes terríveis, sozinho num quarto de hotel”; 
C) Ao substituir a palavra onde em “Um país onde” 
por “aonde” o enunciado permanece em conjuntura 
com a gramática normativa; 
D) O verbo “haver” empregado no primeiro período, 
possui mesma função do verbo em: “ Há vários alu-
nos aqui”; 
E) O sujeito do aprender em “Aprendi, com o meu 
povo” é classificado como elíptico. 
 
5) Depreende-se da charge abaixo: 
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I. A expressão da poupança completa o nome rendi-
mento, sendo classificado como complemento nomi-
nal. 
II. “À taxa Selic” possui características de um comple-
mento verbal, conjunturado ao verbo de forma indire-
ta. 
III. A omissão do acento grave deixa o enunciado com 
as diretrizes gramaticais. 
 
Está CORRETA a alternativa:  
 
A) II; 
B) I e II; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I.  
 
6) Assinale a alternativa que melhor completa os es-
paços em branco do fragmento. 
 
“ A ..................... é um ......................... que atinge a 
boa parte dos brasileiros. Dessa forma, as comidas 
devem ser ........................ para que este problema 
seja controlado e a ..................... de sal este-
ja ..................... controle.” 
 
A) Hiper-tensão – mal – insossa – taxa – sob; 
B) Hipertenção – mau – insoça – taxa – sobre; 
C) Hipertensão – mal – insossa – taxa – sob;   
D) Hipertenção – mau – inçossa – tacha – sobre; 
E) Ipertensão – mal – inçoça – tacha – sob. 
 
7) A alternativa em que NÃO foi obedecida às regras 
de concordância é: 
 
A) Fui eu quem falou sobre o seu caso; 
B) Devem haver mais pessoas com cursos de nível 
superior no futuro; 
C) 80% da população brasileira assistiu ao final dos 
campeonatos regionais; 
D) A multidão de fanáticos torcedores aplaudiram 
seus times; 
E) As provas terminarão ao meio dia e meia hora.  
 
8) Observe as placas a seguir: 
 

 
 
 

 
 
I. As partículas “se” presente nos enunciados possu-
em mesmas classificações gramaticais. 
II. Há incoerência gramatical nos dois enunciados, 
haja vista que, os verbos de ambas as placas devem 
estar no plural. 
III. Há incoerência gramatical apenas na placa I, haja 
vista que a partícula “se” apassiva o sujeito e na placa 
II indetermina o sujeito. 
IV. O sujeito da primeira placa é “apartamentos”. E o 
sujeito da segunda placa é “profissionais”.   
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e IV; 
B) II e IV; 
C) III; 
D) I e III; 
E) I e II. 
 
9) A alternativa que preenche CORRETAMENTE o 
enunciado abaixo se encontra: 
 
I. Com os olhos fixos no rei o servo falou: .............. 
......................... irá ao Brasil. 
II. Logo a notícia se espalhou e chegou distorcida ao 
Brasil, onde se comentava que o príncipe visitaria 
esta Terra, onde falavam que ......................                                
................ chegaria em breve. 
III. É sabido que em breve o Papa visitará o Brasil. Ao 
mencionar o nome do sacerdote indiretamente, deve-
se dizer ........................................ 
 
A) Sua majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
B) Vossa majestade -  Sua alteza – Vossa santidade; 
C) Vossa majestade -  Vossa alteza – Vossa onipo-
tência; 
D) Vossa majestade – Sua alteza – Sua santidade; 
E) Sua majestade – Vossa alteza – Vossa santidade. 
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10) Transpondo o enunciado abaixo para o plural ob-
tem-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Ex-guardas-costas mantém polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
B)  Os ex-guardas-costas manteem polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
C) Ex-guarda-costas mantéem polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson; 
D) Os ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  
Michael Jackson; 
E) Ex-guarda-costas mantêm polêmicas sobre  Mi-
chael Jackson. 

11) Conforme anunciou o portal eletrônico MSN Notí-
cias, no dia 23 de maio deste ano, os egípcios come-
moraram a oportunidade de poder escolher, de forma 
livre, um líder para o seu país. Isso porque, durante 
30 anos, o Egito ficou sob o domínio do ditador: 
 
A) Hosni Mubarak; 
B) Kofi Annan; 
C) Bashar al Assad; 
D) Muammar Kadafi; 
E) Zine El Abidine Ben Ali. 
 
12) Iniciada em Toronto, no Canadá, o movimento 
surgiu em 2011 e se espalhou por diversas partes do 
mundo, inclusive aqui no Brasil. O movimento é um 
protesto contra a ideia de que as mulheres vítimas de 
estupro apelavam para isso devido as roupas que 
usavam. Por isso, no movimento as mulheres usam 
roupas provocantes, como minissaias, blusinhas, pe-
ças transparentes, lingeries, salto alto, etc. Estamos 
falando do movimento que ficou conhecido no Brasil 
como: 
 
A) Marcha das Mulheres; 
B) Marcha das Lingeries; 
C) Marcha das Vadias; 
D) Marcha das Piriguetes; 
E) Marcha das Blusinhas. 

13) Nasceu em Pilar, em 3 de junho de 1901. Foi um 
escritor paraibano que se tornou reconhecido no Bra-
sil inteiro. É considerado um dos principais romancis-
tas regionalistas, ao lado de Guimarães Rosa, Érico 
Veríssimo e Jorge Amado. Sua obra mais eminente é 
Menino de Engenho. Estamos falando de: 
 
A) Augusto dos Anjos; 
B) Pedro Américo; 
C) Rubens da Fonseca; 
D) José Lins do Rego; 
E) Graciliano Ramos. 
 
14) Marque a única alternativa INCORRETA relacio-
nada ao paraibano Assis Chateaubriand, um dos ho-
mens públicos mais influentes do Brasil nas décadas 
de 1940 e 1960: 
 
A) Foi dono de um grande conglomerado de mídias 
chamado Diários Associados; 
B) Assumiu a cadeira 32 da Academia Brasileira de 
Letras, no ano de 1954; 
C) Apoiou a Revolução Constitucionalista, em 1932; 
D) Foi o responsável pala chegada da televisão ao 
Brasil; 
E) Organizou o Museu de Arte de São Paulo, uma de 
suas mais importantes criações. 
 
15) Leia o texto abaixo e responda CORRETAMEN-
TE: 
 
Duzentos anos atrás, apenas 3% da população mun-
dial vivia em cidades. Ha um século, na esteira da 
Revolução Industrial, a porcentagem tinha subido pa-
ra 13% – ainda uma minoria em um planeta essenci-
almente rural. Em algum momento deste ano, de a-
cordo com estimativas das Nações Unidas, pela pri-
meira vez na historia o numero de pessoas que vivem 
em áreas urbanas ultrapassará o de moradores do 
campo. Segundo o mesmo estudo, nas próximas dé-
cadas praticamente todo o crescimento populacional 
do planeta ocorrera nas cidades, nas quais viverão 
sete em cada dez pessoas em 2050. A população 
rural ainda deve aumentar nos próximos dez anos, 
antes de entrar em declínio gradativo. A atual migra-
ção para as cidades e de tal ordem que se pode com-
pará-la, de forma alegórica, a um novo salto na evolu-
ção. O Homo sapiens cedeu lugar a seu sucessor, o 
Homo urbanus. 
(Trecho do texto O Planeta Urbano. Veja, 16.04.2008) 
 
A) O texto indica que em 2050 a população rural será 
maior que a urbana; 
B) Se o Homo urbanus é o homens que vive na cida-
de, o Homo sapiens é o homem que mora no campo; 
C) Antes da Revolução Industrial, segundo o texto, a 
população rural estava em 13%; 
D) De acordo com o texto, a transferência da popula-
ção rural para as cidades, atualmente, é considerada 
um salto na evolução humana; 
E) Segundo o texto, os estudos da ONU indicam que 
a população urbana já havia ultrapassado a rural, 
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quando ocorreu a Revolução Industrial. 
 
16) Assinale a alternativa que caracteriza o fenômeno 
meteorológico conhecido como El Niño: 
 
A) Turbulência ocorrida nas águas do Pacífico, que 
proporciona o surgimento de ciclones; 
B) Aquecimento do ar do oceano Atlântico, que em-
purra o ar úmido para o continente sul-americano; 
C) Esfriamento do ar sobre o oceano Pacífico, que 
repele as correntes tropicais em direção ao oceano 
Atlântico; 
D) Alteração significativa na distribuição da tempera-
tura da superfície da água do oceano Pacífico; 
E) Derretimento das geleiras do Pólo Norte, que favo-
rece a precipitação pluviométrica sob o continente 
norte-americano. 
 
17) São mudanças ocorridas no funcionamento da 
sociedade provocadas pelo fenômeno da globaliza-
ção, EXCETO: 
 
A) Nova forma de comportamento dos organismos 
internacionais, como o FMI, BIRD, RID, BID, etc; 
B) Criação de novas organizações a exemplo da Or-
ganização Mundial do Comércio; 
C) Nova Divisão Internacional do Trabalho; 
D) Formação de megablocos e blocos supranacio-
nais; 
E) Avanços do capital de produção em detrimento do 
capital volátil. 
 
18) Leia o texto a seguir: 
 
[...] fazendeiro e político influente, ligado politicamente 
ao presidente e senador Álvaro Machado, elegeu-se 
deputado estadual por três legislaturas, ainda no iní-
cio do período republicando, tendo permanecido na 
Assembléia Legislativa de 1896 a 1907. Deixou ilustre 
descendência. Foi primeiro filho de Emas a ocupar 
uma cadeira no Legislativo Estadual, após a procla-
mação da República. (SANTOS, 2011). 
 
O texto se refere a: 
 
A) Manoel Martins Lopes; 
B) Wenceslau Lopes da Silva; 
C) José Lopes da Silva; 
D) Silva Nunes; 
E) Morais Pereira Lopes. 
 
19) De acordo com o historiador José Ozildo dos San-
tos, a presença de Joaquim Nunes de Gouveia na 
Várzea de Emas somente é registrada a partir de 
1917. A esse personagem da história de Emas se 
deve: 
 
A) A construção do mercado público; 
B) A reforma do Colégio Estadual; 
C) O erguimento da matriz; 
D) A construção da prefeitura municipal; 

E) A realização da primeira feira. 
 
20) Segundo histórico da cidade de Emas, disponível 
no portal eletrônico do IBGE, Emas foi elevada à ca-
tegoria de Município e Distrito pela Lei Estadual nº 
2658, de 22 de dezembro de 1961, desmembrado de: 
 
A) Serra da Raiz; 
B) Coremas; 
C) Cajazeirinhas; 
D) Olho d’Água; 
E) Catingueira. 

 
21)  Utilizando o conhecimento adquirido de notação 
dentária pode-se saber de cada elemento especifica-
do, em que hemiarcada este se encontra, qual a sua 
posição na hemiarcada e a qual dentição ele perten-
ce. Segundo tais critérios de classificação e nomen-
clatura dos elementos dentários, marque a alternativa 
CORRETA:  
 
A) O elemento 33 representa o canino superior es-
querdo da dentição decídua, e na dentição permanen-
te este mesmo elemento corresponde ao 23; 
B) O primeiro pré-molar superior direito é representa-
do pelo algarismo 24, e seu análogo na hemiarcada 
esquerda pelo algarismo 14; 
C) Os dentes situados no hemiarco superior esquerdo 
da dentição permanente são numerados por dois dígi-
tos, sendo que o primeiro é o número 2; 
D) Na dentição permanente os quadrantes são nume-
rados de 1 a 4 e os dentes de cada hemiarco são nu-
merados de 1 a 7, a partir do incisivo central; 
E) O elemento 17 corresponde ao segundo molar su-
perior esquerdo da dentição permanente, e este tam-
bém é o ultimo elemento presente neste hemiarco. 
 
22) Para facilitar o diálogo entre os profissionais da 
odontologia foi criado o sistema de notação dentária 
com a finalidade de padronizar para padronizar e faci-
litar o diálogo. Assim sendo quando um cirurgião-
dentista se referir ao seu auxiliar que irá fazer uma 
restauração nos elementos 15 e 26, os mesmo são, 
RESPECTIVAMENTE:  
 
A) Primeiro pré-molar inferior esquerdo e primeiro mo-
lar superior esquerdo; 
B) Primeiro molar superior direito e segundo molar 
superior esquerdo; 
C) Primeiro pré-molar superior esquerdo e segundo 
molar superior direito; 
D) Segundo pré-molar superior direito e primeiro mo-
lar superior esquerdo; 
E) Segundo pré-molar superior esquerdo e primeiro 
molar superior esquerdo. 
 
23) Cada grupo de dentes possui características que 
os diferem dos demais. Com relação a anatomia den-
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tária, analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Os dentes pré-molares podem possuir uma ou duas 
raízes. 
II. Todos os molares possuem quatro cúspides e três 
raízes. 
III. Os dentes incisivos possuem apenas uma raiz. 
IV. Os caninos podem apresentar o tubérculo de Ca-
rabelli. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
A) I e II; 
B) I e III; 
C) I, II e III; 
D) II, III e IV; 
E) I e IV. 
 
24) Não é uma função do THD:  
 
A) Preencher preparos cavitários com materiais res-
tauradores; 
B) Realizar preparo cavitário; 
C) Aplicar verniz fluoretado nos dentes em fase de 
erupção; 
D) Remover suturas; 
E) Fazer exame clínico. 
 
25) Atualmente, observou-se um aumento na preva-
lência de fluorose dentária dos tipos muito leve e leve 
na população infantil. Esse fato está relacionado à 
ingestão de: 
 
A) Flúor neutro, em gel, quando aplicado pelo profis-
sional; 
B) Flúor ácido, em gel, quando aplicado pelo profissio-
nal; 
C) Creme dental fluoretado durante a escovação; 
D) Alimentos com alto índice de flúor; 
E) Água de abastecimento fluoretada. 
 
26) O verniz fluoretado é indicado para: 
 
A) Tratamento de lesões cariosas extensas; 
B) Prevenção em aplicação tópica em crianças em 
idade pré-escolar; 
C) Forro de cavidades profundas; 
D) Capeamento pulpar direta em crianças em idade 
pré-escolar; 
E) Curativo provisório em cavidades profundas. 
 
27) Após a aplicação do fluoreto tópico, por quanto 
tempo, no mínimo, o paciente deve ser orientado a 
não beber ou comer: 
 
A) 15 minutos;  
B) 10 minutos;    
C) 30 minutos;   
D) 20 minutos;  
E) 25 minutos.   
 

28) O THD deve conhecer todos instrumentais utiliza-
dos na clínica odontológica, bem como suas funções. 
Assim sendo, pode-se dizer que a figura abaixo repre-
senta um (uma): 

A) Espátula Hollemback nº 3; 
B) Sonda exploradora nº5; 
C) Espátula Le Cron; 
D) Esculpidor de cera de Evans nº 2; 
E) Sonda periodontal. 
 
29) Para a exodontia de um pré-molar inferior deve-se 
utilizar o fórceps de número: 
 
A) 17; 
B) 151; 
C) 16; 
D) 150; 
E) 18R. 
 
30) Complete a frase abaixo e em seguida assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
“O ser humano possui durante sua vida duas denti-
ções, a decídua e a permanente. Temos _______ 
dentes decíduos e ________ dentes permanentes.” 
 
A) 16 – 32; 
B) 18 – 36; 
C) 20 – 32;  
D) 20 – 36; 
E) 18 – 32. 
 
31) Os elementos dentários segundo molar superior 
permanente direito, terceiro molar superior esquerdo, 
primeiro pré-molar inferior esquerdo e canino inferior 
permanente direito podem ser representados numeri-
camente como: 
 
A) 17, 28, 34 e 43; 
B) 16, 28, 35 e 43; 
C) 17, 18, 34 e 44; 
D) 17, 38, 34 e 44; 
E) 27, 18, 34 e 43. 
 
32)  O acúmulo de biofilme dental pode causar gengi-
vite. Entende-se por gengivite: 
 



 

CONCURSO PÚBLICO EMAS 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO  - 6 - 

 

A) Inflamação que acomete o periodonto de proteção; 
B) Infecção causada por vírus que atinge o ligamento 
periodontal; 
C) Lesão cavitária na região radicular do dente; 
D) Inflamação que atinge o periodonto de sustenta-
ção; 
E) Inflamação que ocorre na polpa dentária irreversí-
vel. 
 
33) São instrumentais utilizados para a realização de 
uma raspagem periodontal: 
 
A) Foices, sindesmótomos e recortadores; 
B) Curetas, enxadas e foices; 
C) Bisturis, enxadas e cinzéis; 
D) Sondas, exploradores e curetas; 
E) Bisturis, calcadores e limas. 
 
34) Os evidenciadores de biofilme são substâncias 
químicas, corantes usados para a coloração de bacté-
rias, que evidenciam a "invisível" ou pouco visível co-
lônia de bactérias que se adere às superfícies dentá-
rias. Os evidenciadores deveriam fazer parte do arse-
nal de armas no combate ao biofilme placa dental, e 
serem encontrados pelo público com a mesma facili-
dade que se encontra a escova e o fio dental. Assina-
le a alternativa que apresente uma substância empre-
gada com a finalidade de evidenciar o biofilme dental: 
 
A) Clorexidina; 
B) Fucsina; 
C) Adenina; 
D) Listerine; 
E) Penicilina. 
 
35) A respeito da cárie dentária é CORRETO afirmar: 
 
I. Doença multifatorial, infecciosa e de progressão 
rápida. 
II. Ocorre quando há a associação entre biofilme den-
tal, dieta inadequada e higiene bucal deficiente. 
III. Os hábitos de escovar os dentes, usar fio dental e 
utilizar colutórios atuam como medidas de prevenção 
da cárie dentária. 
IV. É mais prevalente em indivíduos de classe econô-
mica menos favorecida. 
V. Atinge apenas a parte coronária do dente, não po-
dendo ser encontrada na porção radicular. 
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
 
A) I, II e V; 
B) I, II e III; 
C) II, III e IV; 
D) III, IV e V; 
E) I, II, III, IV e V. 
 
36) Para a realização de uma boa moldagem no paci-
ente devem ser utilizados materiais apropriados, ou 
seja, que copiem de forma satisfatória os principais 
detalhes. Através do molde, pode-se confeccionar o 

modelo. Diante disso, quais os materiais que podem 
ser utilizados para a confecção do molde e do mode-
lo, RESPECTIVAMENTE: 
 
A) Gesso e Alginato; 
B) Alginato e Elastômero; 
C) Alginato e Gesso tipo pedra; 
D) Gesso tipo pedra e Silicona de adição; 
E) Silicona de adição e Godiva. 
 
37) São fatores que podem levar ao insucesso de  
uma restauração em amálgama, EXCETO: 
 
A) Preparo cavitário incorreto; 
B) Manipulação incorreta do amálgama; 
C) Ausência de cunha e matriz; 
D) Uso de isolamento absoluto; 
E) Anatomia inadequada. 
 
38) Uma criança procura atendimento odontológico. 
Ao realizar o exame clínico, o cirurgião dentista obser-
va que há uma alta prevalência de cárie e mancha 
branca ativa. Com isso, o dentista resolveu realizar 
uma adequação do meio bucal dessa criança. Qual o 
material restaurador mais indicado para a realização 
dessa adequação do meio bucal: 
 
A) Amálgama de prata; 
B) Resina composta; 
C) Resina acrílica; 
D) Cimento de ionômero de vidro; 
E) Óxido de zinco e eugenol. 
 
39) Ao pegar uma caixa contendo instrumentais odon-
tológicos na esterilização, o dentista observou que 
continha os seguintes instrumentos: 
 
I. Seringa carpule. 
II. Sindesmótomo. 
III. Recortador de margem gengival. 
IV. Lima para osso. 
V. Cabo para bisturi. 
VI. Calcador. 
VII. Espátula de inserção. 
 
Quais dos instrumentos presentes na caixa podem ser 
utilizados num procedimento de cirurgia de um ele-
mento dentário: 
 
A) I, II, III, IV e VI; 
B) II, III, IV e VII; 
C) I, II, IV, VI e VII; 
D) I, II, III, IV, VII; 
E) I, II, IV e V. 
 
40) A utilização de procedimentos para se eliminar os 
microrganismos presentes nos instrumentais odonto-
lógicos são diversos. Qual o mais eficaz e mais utiliza-
do na prática odontológica: 
 
A) Degermação; 
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B) Antissepsia; 
C) Descontaminação; 
D) Desinfecção; 
E) Esterilização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




