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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ – PI

CARGO: DENTISTA

LÍNGUA PORTUGUESA
Não

há

democracia

com

burca

1 Assistimos à derrubada da ditadura egípcia e aos
movimentos revolucionários na Líbia, Iêmen, Bahrein e
em outros países do Oriente, onde as populações
clamam por democracia; o restante do mundo assiste ao
desenrolar dos fatos formulando as mais variadas
análises.
2 Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar promete
conduzir o Egito às eleições. As liberdades democráticas
são a principal reivindicação do mundo árabe.
Antes de qualquer análise, porém, é preciso lembrar que
estamos falando de uma região que concentra maioria
esmagadora de seguidores do islamismo. Nesse
contexto, é impossível prever qual a influência dos
cânones religiosos na reestruturação que está por vir.
3 Embora muitos argumentem que alguns dos países
em transformação têm tradição de Estado laico, como o
Egito, as imagens internacionais evidenciam a forte
presença religiosa entre os sublevados, fazendo crer
que o potencial de crescimento da Irmandade
Muçulmana
não
deve
ser
subestimado.
4 As maiores vítimas da repressão, as mulheres,
gritam através da burca que lhes cobre o corpo, o rosto,
a boca. Amordaçadas, apenas com os olhos
descobertos, elas querem participar e tentam se fazer
ouvir.
5 O que é uma mulher no islã? Sobre isso, os
articulistas brasileiros pouco têm falado.
6 Alguns estudiosos do Oriente Médio, chamados a
escrever para jornais ou para opinar na TV,
simplesmente desconsideram o problema das mulheres.
Não as enxergam. Falam em futuro promissor, em
democracia, mas esquecem os direitos humanos que a
antecedem.
7 Acharão normal que, passada a revolução e atingido
o objetivo de derrubar ditadores, as mulheres voltem
para casa e se recolham ao cárcere domiciliar? A
condição de mais da metade da população não faz parte
da história que certos intelectuais pretendem contar.
8 Nem se diga que as mulheres são felizes exercendo
o papel que lhes foi reservado pelos conservadores, que
elas não precisam de mais nada além de obedecer aos
maridos e ter filhos, que usam o véu espontaneamente e
que precisam dos homens para se sentir protegidas.
Enfim, que tudo se justifica pela tradição cultural.
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9 Não há dúvida de que essa argumentação
obscurantista deve ser vigorosamente rejeitada, pois os
direitos humanos são universais, não importando a
região do mundo de que se trate.
10 Definitivamente, mulheres não conseguem ser felizes
na condição análoga à de escrava.
11 A mulher no islã não tem direitos sexuais. Muitas são
submetidas à mutilação genital. Tampouco tem direitos
patrimoniais, intelectuais ou mesmo de livre locomoção.
Não podem dirigir veículo. Não podem mostrar os
cabelos, não podem usar roupas que realcem as formas
do corpo e são obrigadas a cobrir-se da cabeça aos pés
para sair às ruas.
12 A revolução "democrática", seja no Egito, seja na
Líbia ou em qualquer outro país majoritariamente
islâmico, corre o risco de não contemplar a mulher,
deixando de assegurar a igualdade de direitos. E não
pode haver democracia com burca.
LUIZA NAGIB ELUF é procuradora de Justiça do
Ministério Público de São Paulo. Foi secretária nacional
dos Direitos da Cidadania no governo FHC e subprefeita
da Lapa na gestão Serra/Kassab. É autora de "A Paixão
no Banco dos Réus" e de "Matar ou Morrer - O Caso
Euclides da Cunha", entre outros.
Extraído de http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2703201108.htm

01) Analise as seguintes assertivas:
I. No 2º parágrafo afirma-se a impossibilidade de
consolidação das democracias sem a ampliação da
influência religiosa na constituição de um estado
laico.
II. No 6º parágrafo as análises realizadas que relegam a
mulher não podem ser consideradas como
representativas da real conjuntura social nos países
islâmicos.
III. No 12º parágrafo é defendida a ideia de que a
condição pra que haja democracia é dar a todos
direitos e deveres de forma isonômica.
Em relação ao texto, está correto SOMENTE o que se
afirma em:
(A) I
(B) II
(C) I e II
(D) II e III
02) Considerando-se
o
contexto,
traduz-se
inadequadamente o sentido de um vocábulo em:
(A)

(...) Não há dúvida de que essa argumentação
obscurantista (9º parágrafo) = incipiente
(B) (...) qualquer outro país majoritariamente islâmico,
corre o risco de não contemplar a mulher... (12º
parágrafo) = em sua maioria
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(C) (...) é impossível prever qual a influência dos
cânones religiosos... (2º parágrafo) = líderes
(D) (...) Deposto Hosni Mubarak, uma junta militar
promete conduzir o Egito às eleições...
(2ºparágrafo) = destituído
03) No que se refere à concordância verbal, está
inteiramente INCORRETA a frase contida na
opção:
(A) Informar e esclarecer trará esperança ao povo do
Oriente.
(B) Cabe ao Estado Democrático garantir direitos à
sociedade e proteger o cidadão.
(C) Nos parágrafos do texto “Não há democracia com
burca” tratam-se de questões extremamente
polêmicas e globais.
(D) Louva-se a intolerância com a ascensão de
ditadores, porque se temem os direitos
democráticos no Oriente.
04) Em relação à derrubada de ditadores nos países do
Oriente e o efetivo exercício da liberdade, a autora
considera que:
(A) Não poderá haver qualquer relação uma vez que os
interesses financeiros sobrepõe-se aos interesses
religiosos, o que acabará constituindo uma falsa
democracia.
(B) A derrubada, por si só, de ditadores não é capaz de
garantir a liberdade plena e o exercício de direitos a
todos nesses países, uma vez que a mulher é
relegada.
(C) Para ter efeito positivo, ao tempo em que os
ditadores sucumbem as liberdades individuais
deveriam ser asseguradas às classes religiosas e
só depois ao restante do povo.
(D) Uma intervenção exterior se faz necessária, de
forma a tornar possível a consolidação da
democracia no oriente.
05) No quarto parágrafo, o elemento sublinhado na
construção:
(A) que lhes cobre o corpo (refere-se às mulheres)
(B) Amordaçadas, apenas com os (refere-se aos
extremistas religiosos)
(C) elas querem participar (refere-se às entidades
democráticas)
(D) As maiores vítimas da repressão (refere-se ao
termo comunidades muçulmanas)

Instituto Machado de Assis – IMA

CARGO: DENTISTA

06) A opção que contém um livre comentário escrito
com lógica, correção e clareza a respeito do texto
é:
(A) Do ponto de vista da autora, a verdadeira
democracia só será realmente consolidada nos
países do Oriente, ou em qualquer outro, se houver
a participação efetiva das mulheres como
detentoras de direitos.
(B) Não obstante a razoabilidade no comedimento da
expressão de ideias a autora reveste seu
pensamento de fundamental principio: não haverá
democracia sem a participação efetiva das
mulheres.
(C) Entende a autora que a democracia está
intimamente ligada aos aspectos concernentes a
direitos iguais tanto para homens como mulheres,
pois a simples disposição de ditadores não garante
direitos a todos.
(D) É ponto pacifico na visão da autora de que a
interdependência
entre
os
pressupostos
democráticos e os direitos básicos das mulheres
nas comunidades mulçumanas são fundamentais
para o processo democrático.
07) Em relação ao 3º parágrafo, a autora utiliza-se do
termo “sublevados” para indicar:
(A) O apoio que os políticos precisam para conduzir de
forma pacífica a transição do governo.
(B) o contraste presente na perspectiva de se criar um
estado laico governado por extremistas.
(C) A flagrante contradição entre a ideologia do estado
e os direitos dos cidadãos.
(D) Os rebeldes ou rebelados e a relação que a forte
influência religiosa exerce sobre eles.
08) Preencha corretamente os espaços abaixo e em
seguida assinale a alternativa correspondente:
A paz chegou inesperadamente______ subúrbio.
Daqui_____ poucos anos, nenhum dos moradores se
lembrará mais das chacinas que_______ tão pouco,
marcavam a paisagem urbana.
(A)
(B)
(C)
(D)

Àquele; a; há.
Aquele; à; há.
Àquele; à; a.
Aquele; a; a.
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09) Analise o seguinte texto:
“Embora a maioria dos políticos fosse oposicionistas, um
grande número de senadores votaram a favor, haja visto
que esse foi um dos projetos que mais interessava aos
munícipes maranhenses.”
Em relação aos aspectos da concordância verbal
podemos dizer corretamente que esse texto
(A) Não apresenta erros.
(B) Apresenta apenas um erro.
(C) Apresenta dois erros apenas.
(D) Apresenta apenas três erros.
10) A relação entre o substantivo coletivo e seu
conjunto referente está inadequadamente feita na
alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

Pandilha = malfeitores.
Réstia = alho.
Boana = mosquitos.
Récova = cavaleiros.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Segundo o código de Ética Odontológica, são
deveres fundamentais dos profissionais que atuam
nessa área, EXCETO:
(A) Exercer a profissão mantendo comportamento
digno.
(B) Zelar pela saúde e pela dignidade do paciente.
(C) Praticar atos que impliquem mercantilização da
Odontologia.
(D) Guardar segredo profissional.
12) Na organização da bandeja para exame clínico é
necessário a colocação de, no mínimo, os
instrumentos básicos:
(A)
(B)
(C)
(D)

Espelho, sonda exploradora e brunidor.
Espelho, sonda exploradora e pinça clínica.
Sonda milimetrada, calcador e espelho.
Espelho, brunidor e pinça clínica.

13) Na ficha clínica individual devem ser registradas as
informações relativas ao paciente, seus problemas
de saúde geral e bucal e a evolução clínica destes
problemas. A Ficha clínica deve conter a anamnese
e o exame físico. Faz parte da anamnese:
(A)
(B)
(C)
(D)

Identificação do paciente.
Inspeção.
Palpação.
Percussão.
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14) No que diz respeitos às propriedades do Amálgama
citadas abaixo, assinale a opção INCORRETA:
(A) O produto manipulado é de fácil adaptação à
cavidade, através da condensação.
(B) É bem tolerado pelos tecidos gengivais e dentários.
(C) Por se tratar de material radiopaco os controles
radiológicos de recidivas é dificultado.
(D) Pode ser facilmente removido da estrutura dentária
representando segurança e economia de tempo.
15) São instrumentais utilizados em cirurgia, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Sindesmótomo.
Brunidor.
Fórceps.
Pinça dente de rato.

16) Segundo o Código de Ética Odontológica, constitui
infração ética revelar, sem justa causa, fato sigiloso
de que tenha conhecimento em razão do exercício
de sua profissão. Compreende-se como justa
causa:
I.
II.
III.
IV.

Notificação compulsória de doença.
Colaboração com a justiça nos casos previstos por
lei.
Estrita defesa de interesse legítimo dos
profissionais inscritos.
Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo
incapaz.

Estão CORRETOS:
(A) Todos os itens.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas o item IV.
(D) Apenas os itens II e IV.
17) A limpeza manual é o procedimento realizado
manualmente para a remoção de sujidade, por
meio de ação física aplicada sobre a superfície do
artigo, usando:
I.
II.
III.

Escova de cerdas macias e cabo longo.
Lavadoras com jatos de água.
Escovas de aço para brocas.

Dos itens lidos:
(A) I e II estão corretas.
(B) I e III estão corretas.
(C) II e III estão corretas
(D) Apenas III está correto.
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18) Os profissionais da área de saúde, por estarem
mais expostos, possuem um risco elevado de
aquisição de doenças infecciosas, devendo estar
devidamente imunizados. As vacinas mais
importantes para os profissionais da Odontologia
são, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Vacina contra Hepatite C.
Vacina DT (Dupla adulto) contra Difteria e Tétano.
Vacinas contra Influenza e contra Pneumococos.
Vacina BCG – ID (contra Tuberculose).

CARGO: DENTISTA

22) Julgue os itens abaixo e em seguida marque a
alternativa
CORRETA
em
relação
aos
traumatismos dentários:
I.

II.

III.
19) Algumas estratégias têm sido desenvolvidas ao
longo dos anos para controlar a doença Cárie. Leia
os itens:
I. Aplicação de fluoretos
II. Aplicação de selante de fissuras
III. Mudança de dieta
IV. Controle de Placa Bacteriana

IV.

Na sub-luxação, se o impacto for mais forte, pode
haver ruptura das fibras do ligamento periodontal,
resultando num afrouxamento do dente danificado
e levando a um sangramento gengival.
Na extrusão o dente é deslocado para fora do seu
alvéolo e somente as fibras gengivais. Por
vestibular, evitam que o dente sofra uma avulsão.
O tratamento da Intrusão em dentes permanentes
com raiz incompleta é a extrusão ortodôntica que
deve ser realizada num período de 2 a 3 semanas.
Na avulsão, a recolocação do dente no interior do
alvéolo deve ser a mais rápida possível. Se não for
possível o imediato reposicionamento, o dente
avulsionado dever ser acondicionado em um meio
fisiológico adequado sem esfregá-lo para não
danificar mais o ligamento periodontal e a polpa.

Estão CORRETOS:
(A) Todos os itens.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas o item IV.
(D) Apenas os itens II e IV.

Estão CORRETOS:
(A) Todos os itens.
(B) Apenas I e II.
(C) Apenas o item IV.
(D) Apenas os itens I e IV.

20) Sobre o papel da saliva no controle da Cárie NÃO é
correto afirmar que:

23) A busca do diagnóstico é realizada inicialmente
através da coleta dos dados que caracterizam a
doença. Isto é feito através do exame clínico, que
por sua vez compreende a anamnese e o exame
físico. Para auxiliar o exame clínico, muitas vezes
são realizados exames complementares. A esse
respeito marque a alternativa INCORRETA:

(A) Contém altas concentrações de cálcio e fósforo que
atuam na remineralização do esmalte.
(B) A capacidade tampão não tem relação com o fluxo
salivar.
(C) Tem propriedades antimicrobianas.
(D) A imunologia que predomina na saliva é a IgA que
inibe a aderência de bactérias ao esmalte.
21) Sobre a técnica de cunha distal é INCORRETO
afirmar que:
(A) Incisões vestibulares e linguais são feitas
verticalmente até a tuberosidade ou espaço
retromolar para formar uma figura com aspecto
retangular.
(B) As incisões vestibular e lingual devem estender-se
em sentido mesial, contornando as faces vestibular
e lingual do molar distal para facilitar o afastamento
do retalho.
(C) As paredes vestibular e lingual da tuberosidade ou
espaço retromolar são rebatidas e o tecido incisado
é dissecado e separado do osso.
(D) As paredes dos retalhos vestibular e lingual são
reduzidos em espessura por meio de incisões. As
pontas soltas do tecido são removidas e as
superfícies radiculares são raspadas e alisadas.
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(A) A queixa principal é o motivo que levou o paciente
à consulta. Deve ser registrada com os termos
técnicos correspondentes ao caso.
(B) A história familiar possibilita obter informações
sobre doenças hereditárias ou com tendência
familiar,
como
por
exemplo:
distúrbios
hemorrágicos e doenças cardiovasculares.
(C) As provas de consultório que podem ser realizadas
são: tempo de sangramento, tempo de coagulação,
testes de vitalidade pulpar, exames radiográficos.
(D) Outros exames complementares que podem ser
utilizados pelo dentista são: biópsia, citologia
esfoliativa, antibiograma e hemograma.
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24) Com relação aos antibióticos quanto à classificação
química, enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª:
12-

Derivados de aminoácidos
Derivados de açúcares






) Gicopeptídicos
) Lincosamidas
) Beta-Lactâmicos
) Aminoglicosídeos

A sequência correta é:
(A) 1, 1, 2, 2
(B) 2, 1, 1, 2
(C) 1, 2, 1, 2
(D) 2, 1, 1, 1
25) São exemplos de Penicilina, Carbapenêmicos e
Macrolídeos, respectivamente:
(A) Cefalexina, Benzilpenicilina Potássica, Meropenem,
Ciprofloxacina.
(B) Cefalexina,
Amoxilicilina,
Meropenem,
Vancomicina.
(C) Cefalotina,
Oxacilina
sódica,
Imipenem,
Claritromicina.
(D) Ceftriaxoma,
Amoxicilina,
Imipenem,
Ácido
Clavulônico.
26) Após a exodontia de um dente permanente o
paciente deve ser orientado pelo cirurgião-dentista
a:
I.
II.
III.
IV.

Realizar bochecho com água morna após uma hora
do término da cirurgia.
Manter a região da exodontia sempre limpa.
Mastigar do lado da cirurgia somente 2h após o
término.
Fazer um tampão com gaze, comprimindo a região
e aplicar compressa de gelo fora da boca.

Estão CORRETOS:
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas o item I.
(C) Apenas os itens II e IV.
(D) Todos os itens.
27) Durante um procedimento de exodontia, um
acidente muito comum de acontecer é a Luxação
da articulação Temporomandibular. Sobre esse
acidente, leia os itens a seguir:
I.
II.
III.
IV.

O côndilo se afasta exageradamente da cavidade
glenóide.
Há o afrouxamento da cápsula que envolve a
articulação.
A mandíbula se projeta para diante da saliência do
tubérculo articular.
O paciente fica impossibilitado de fechar a boca.
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Estão CORRETOS:
(A) Apenas I e II.
(B) Apenas o item I.
(C) Apenas os itens II e IV.
(D) Todos os itens.
28) Com relação aos tipos de receituários utilizados
pelos profissionais de saúde é CORRETO afirmar
que:
(A) A notificação de Receita B tem validade de 60 dias,
contados a partir da data de sua emissão, e é
válida somente na unidade Federativa onde foi
concedida a numeração;
(B) A notificação de Receita A poderá conter a
indicação de até 10 ampolas do medicamento
quando para uso externo e quantidade suficiente
para até 60 dias de tratamento quando o
medicamento for para uso interno.
(C) O Receituário de Controle Especial poderá conter
quantidade de medicamento suficiente para o
tratamento de no máximo 30 dias quando para uso
interno. E as receitas estão sujeitas a retenção, daí
a necessidade de duas vias;
(D) A Notificação de Receita Especial é para a
prescrição de drogas retinóides de uso sistêmico,
imunossupressoras e talidomida, medicamentos
que não são utilizados pelos cirurgiões-dentistas. A
impressão deste documento depende da Vigilância
Sanitária.
29) A temperatura e o tempo de uma esterilização em
estufa são de:
(A)
(B)
(C)
(D)

170º em 1 hora e 160º em 2 horas.
150º em 1 hora e 140º em 2 horas.
180º em 2 horas e 170º em 1 hora.
150º em 2 horas e 140º em 1 hora.

30) Emergência induzida pelo stress que leva a
liberação aumentada de catecolaminas. O paciente
pode queixar-se de uma sensação subjetiva de mal
estar, calor, náuseas e palpitação. A queda do fluxo
sanguíneo cerebral é decorrente da queda na
pressão arterial que corresponde à manifestação
de tontura e fraqueza. Se os níveis pressoriais se
mantiverem baixo o quadro pode evoluir para perda
da consciência e até a instalação de um quadro
convulsivo decorrente de isquemia, estamos
falando de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Choque anafilático.
Choque hipovolêmico.
Síncope vaso-vagal.
Hipoglicemia.

6

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO PIAUÍ – PI

CARGO: DENTISTA

31) Método de esterilização que permite utilização de
materiais termossensíveis, tais como os marcapassos, próteses, instrumentais de hemodinâmica,
acessórios de respiradores, materiais com fibras
óticas, etc. Este método utiliza:
(A)
(B)
(C)
(D)

Estufa.
Autoclave gravitacional com vapor.
Óxido de etileno.
Detergente enzimático.

32) Sobre cárie
INCORRETA:

dentária

assinale

a

alternativa

(A) É aceito e estabelecido universalmente que a cárie
dentária é uma doença multifatorial, infecciosa,
transmissível e dieta dependente, que produz uma
desmineralização das estruturas dentárias.
(B) Não existe um dente suficientemente resistente à
cárie e, por mais que se procure aumentar essa
resistência, através de métodos químicos e
mecânicos, sempre fica na dependência do desafio
cariogênico a que o indivíduo será submetido.
(C) Uma vez neutralizada a atividade dos Streptococus
Mutans, a processo carioso também fica
estagnado.
(D) A presença de placa na superfície do dente
também não é um fator determinante para a
formação da lesão de cárie, pois, como visto
anteriormente, a formação da placa na superfície
do dente é um fenômeno fisiológico determinado
pela biodiversidade da cavidade bucal.
33) Assinale as alternativas em V (Verdadeiro) e F
(Falso) e marque a sequência correta:






(A)
(B)
(C)
(D)

) Os cimentos de ionômero de vidro (CIVs) têm se
destacado cada vez mais como materiais
restauradores de caráter definitivo, devido as suas
propriedades biologicamente favoráveis e sua boa
performance a longo prazo.
) Os cimentos de ionômero de vidro (CIV) são
materiais que consistem de partículas inorgânicas
de vidro dispersas numa matriz insolúvel de
hidrogel.
) De acordo com a sua aplicação clínica, os CIVs
podem ser classificados como convencionais,
reforçados por metais, alta viscosidade e
modificados por resina.
V, F, V
F, V, V
V, V, V
V, V, F
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34) Sobre técnicas radiográficas intrabucais assinale a
alternativa correta:
(A) Na radiografia oclusal duas técnicas básicas são
empregadas neste exame: Bissetriz e Paralelismo,
apresentando a última, uma série de vantagens.
(B) A técnica do paralelismo ou “cone curto” é mais
sofisticada, portanto de maior abstração.
(C) Na técnica do paralelismo Os raios devem incidir
perpendicularmente ao plano bissetor formado
entre o dente e o filme.
(D) A radiografia interproximal, também chamada “bite
wing”, é fundamental para pesquisa de cáries
interproximais, evidenciação de alterações na
câmara pulpar, crista alveolar e adaptações
marginais de restaurações (excessos ou faltas).
35) O fórceps utilizado na exodontia do elemento 26 é
o:
(A)
(B)
(C)
(D)

150
151
18L
17

36) Assinale a alternativa INCORRETA:
(A) A receita profissional obedece a normas que devem
ser obedecidas tais como: superinscrição,
inscrição, subscrição, instrução, signação ou
rubrica.
(B) Na inscrição menciona-se o uso (interno ou
externo), a especialidade farmacêutica e a
dosagem, além da letra R/ que significa
“RECEITA”.
(C) Na instrução menciona-se como o medicamento
deve ser usado. Deve ser expresso de forma mais
clara e exata possível.
(D) A notificação da Receita A é de cor amarela, a da
Receita B é de cor azul e a Especial de cor branca.
37) Sobre Ergonomia no consultório odontológico,
podemos afirmar corretamente que:
(A) A posição 9 horas permite ao CD ampla
visualização direta das faces dos dentes inferiores
e superiores, assim como da maioria das regiões
da boca.
(B) Em 11 horas, o profissional trabalha com visão
direta, principalmente das faces palatinas dos
dentes anteriores superiores, sendo orientada para
utilização de instrumentos manuais e turbina de
baixa rotação.
(C) No mocho, o auxiliar necessita estar a uma altura
de 10 a 15 centímetros a menos que a visão do CD
com um suporte para descanso dos pés.
(D) Nunca se deve solicitar ao paciente que altere a
posição de sua cabeça para melhor visualização e
estabilidade do campo operatório.
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38) O procedimento cirúrgico de cunha distal é utilizado
para remover o tecido mole excessivo, distal ao
último molar superior ou inferior. Sobre a técnica
cirúrgica assinale a alternativa incorreta:
(A) A incisão deve acompanhar as áreas de maior
quantidade de gengiva inserida e osso subjacente.
(B) As incisões podem ser basicamente divergentes
para o rebordo, quando se quer remover pouco
tecido, ou convergentes para o rebordo quando se
quer remover uma quantidade maior de tecido.
(C) A liberação do tecido incisado deve ser executada
com lâminas, curetas e tesouras.
(D) O uso do cimento cirúrgico é opcional.
39) Em se tratando do uso de germicidas assinale a
alternativa que corresponde, respectivamente, a
atividade predominante dos produtos: Hipoclorito
de sódio, polivinilpirrolidona-iodo e glutaraldeído:
(A)
(B)
(C)
(D)

Esterilizante, antisséptico e esterilizante.
Desinfetante, antisséptico e esterilizante.
Esterilizante, antisséptico e desinfetante.
Desinfetante, esterilizante e antisséptico.

40) Antimicrobiano com mecanismo de ação que inibi
a síntese dos ácidos nucléicos e que atua
principalmente em microrganismos anaeróbios:
(A)
(B)
(C)
(D)

Metronidazol.
Ácido Clavulânico.
Imipenem.
Cefoxitina.
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