
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de 
preenchimento do cartão de respostas. 

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala 
e a ela não retornar, será eliminado. 

3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a 
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em 
http://concursos.biorio.org.br. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1- Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém 
50 questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e 
somente uma correta.

3 - Confira se seus dados, o emprego e a área/microregião 
escolhidos, indicados no cartão de respostas, estão corretos. 
Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao 
Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você 
deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será 
considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas 
seja a correta. 

AGENDA 
l 12/08/2013, divulgação do gabarito 
e exemplar dos Cadernos de 
Questões da Prova Objetiva. 

l 15/08/2013, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas.

l 15/08 e 16/08/2013, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet. 

l 22/08/2013, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva.

l 22/08/2013, divulgação do Resultado 
das Provas Objetivas. 

l 23/08/2013, divulgação Relação 
dos Candidatos Convocados para a 
Entrevista Técnica.

l 27/08 a 31/08/2013, realização da 
Entrevista Técnica.

 
l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
iabas2013@biorio.org.br

Técnico de Saúde Bucal

Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde

Caderno: 1   Aplicação: ManhãCÓDIGOS: (TSB60-TSB62)
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO
DISSÍDIO COMPROVADO

Pedro Dutra

 Nenhum líder, nenhuma bandeira. Apenas o 
rastilho de uma reivindicação inicial inflamando outras 
em um coro de milhares de vozes, ouvidas das ruas das 
maiores cidades do país, que acantonou, estupefatos em 
seus palácios, os dirigentes públicos, e desorientou os 
analistas.
 Os protestos consistem num reclamo inédito: 
ação política capaz e transparente. Por outras palavras: 
a correta prestação, a toda a população, de serviços 
essenciais – saúde, educação, transporte e segurança -, 
que é o dever primeiro cometido ao poder executivo em 
seus níveis federal, estadual e municipal.
 Executar, no caso, é fazer cumprir a Lei que 
disciplina a vida da nação.
 As reivindicações têm o mesmo núcleo, a defesa 
do interesse público. Sem maiores lavores analíticos, 
constata-se nas ruas um salto, notável e animador, da 
consciência política popular. O fosso existente entre a 
letra idealizada da Lei a pautar a ação da administração 
pública – impessoalidade, moralidade e transparência 
– e a realidade sofrida da população é transposto pela 
sua voz, em duros epítetos lançados à face dos políticos 
despreparados, ou complacentes.

1 - Ao dizer “Nenhum líder. Nenhuma bandeira”, o autor 
do texto deseja mostrar que os recentes movimentos nas 
ruas brasileiras:

(A) foram criados a partir da camada menos educada da 
população.

(B) partem de uma consciência coletiva de erros a serem 
reparados.

(C) condenam aleatoriamente tudo e todos.
(D) criticam líderes e partidos políticos.
(E) recusam seguir uma ideologia político-partidária.

2 - O movimento popular “desorientou os analistas”, 
como está dito no primeiro parágrafo do texto, porque era:

(A) inesperado e surpreendente.
(B) violento e crescente.
(C) jovem e apolítico.
(D) popular e elitista.
(E) culto e politizado.

3 - No primeiro parágrafo do texto há uma série de palavras 
ligadas semanticamente; assinale a alternativa em que as 
palavras dadas NÃO se relacionam semanticamente.

(A) líder / bandeira.
(B) rastilho / inflamando.
(C) coro / vozes.
(D) ruas / cidades.
(E) dirigentes / analistas.

4  - “Os protestos consistem num reclamo inédito: ação 
política capaz e transparente. Por outras palavras: a correta 
prestação, a toda a população, de serviços essenciais – 
saúde, educação, transporte e segurança – , que é o dever 
primeiro cometido ao poder executivo em seus níveis 
federal, estadual e municipal”.

O comentário INCORRETO sobre esse segmento do 
texto é:

(A) o termo “inédito” significa “nunca acontecido antes”.
(B) a expressão “por outras palavras” retoma algo já dito 

antes.
(C) os termos entre travessões acrescentam serviços 

essenciais aos já citados.
(D) o termo “cometido” equivale a “atribuído”.
(E) exercem o poder executivo presidente, governador e 

prefeito.

5 - “...ao poder executivo em seus níveis federal, estadual 
e municipal”. O mesmo tipo de concordância ocorre na 
seguinte frase:

(A) línguas inglesa, francesa e portuguesa
(B) língua, professora e literatura inglesa
(C) jornais diários, semanais e mensais
(D) blusas, saias e vestidos modernos
(E) embalagens novas, coloridas e atraentes

6 - O segundo parágrafo do texto reconhece uma 
característica da linguagem, que é:

(A) as frases podem ser construídas de muitas e diversas 
maneiras.

(B) as palavras podem ser empregadas em sentido próprio 
ou figurado.

(C) as palavras de linguagem informal são as mais 
aconselháveis.

(D) os vocábulos podem ter mais de um significado.
(E) os textos devem seguir sempre a língua padrão.
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7 - No quarto parágrafo do texto há alguns substantivos 
acompanhados de dois termos de valor adjetivo (adjetivos 
ou locuções adjetivas); assinale a exceção.

(A) defesa do interesse público
(B) maiores lavores analíticos
(C) salto notável e animador
(D) consciência política popular
(E) realidade sofrida da população

8 - Assinale a alternativa em que a correspondência entre 
verbos do texto e seu respectivos substantivos está correta:

(A) cumprir / comprimento
(B) constatar / estatuto
(C) inflamar / inflação
(D) executar / exemplo
(E) prestar / prestação

9 - “Os protestos consistem num reclamo inédito: ação 
política capaz e transparente. Por outras palavras: a correta 
prestação, a toda a população, de serviços essenciais – 
saúde, educação, transporte e segurança -, que é o dever 
primeiro cometido ao poder executivo em seus níveis 
federal, estadual e municipal”. 

Assinale a alternativa em que a troca de posição dos 
termos indicados - retirados desse segmento do texto - 
altera o seu sentido original:

(A) reclamo inédito
(B) capaz e transparente
(C) correta prestação
(D) serviços essenciais
(E) dever primeiro

10 - Pelo que se lê no texto, o autor considera os 
movimentos populares:

(A) violentos e inúteis
(B) transitórios e inconsistentes
(C) surpreendentes e inéditos
(D) transparentes e corretos
(E) populares e inconsequentes

SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE-SUS

11 - Leia as definições a seguir:

I - É um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem 
com a saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo e o controle da 
prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde.

II – É um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade 
de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos.

Os textos I e II definem respectivamente:

(A) vigilância epidemiológica e vigilância sanitária;
(B) saúde do trabalhador e vigilância epidemiológica;
(C) saúde do trabalhador e vigilância sanitária;
(D) vigilância sanitária e saúde do trabalhador;
(E) vigilância epidemiológica e saúde do trabalhador. 

12 - Avalie se, de acordo com a Lei 8142/90, os recursos 
do Fundo Nacional de Saúde - FNS serão alocados como: 

I - Despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta.

II - Investimentos previstos em Lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional.

III - Investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde. 

IV - Cobertura da ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.

Estão corretos os itens:

(A) I e II, apenas;
(B) III e IV, apenas;
(C) I, II e IV, apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III e IV.
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13 - Em relação à Atenção Básica, as seguintes afirmativas 
estão corretas, EXCETO uma, que está ERRADA. Assinale-a.

(A) orienta-se, dentre outros, pelos princípios da 
universalidade, da acessibilidade e da coordenação do 
cuidado;

(B) tem a Saúde da Família como estratégia secundária 
para sua organização;

(C) considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, 
na integralidade e na inserção sócio-cultural;

(D)  busca a promoção de sua saúde, a prevenção 
e tratamento de doenças e a redução de danos 
ou de sofrimentos que possam comprometer as 
possibilidades de o sujeito viver de modo saudável;

(E) é o contato preferencial dos usuários com os sistemas 
de saúde.

14 - De acordo com a Portaria no 648/GM de 28 de março 
de 2006, com vistas à operacionalização da Atenção 
Básica, as seguintes áreas são estratégicas para atuação 
em todo o território nacional, EXCETO uma, que está 
ERRADA. Assinale-a.

(A) a eliminação da hanseníase;
(B) o controle da tuberculose;
(C) a eliminação da dengue; 
(D) o controle da hipertensão arterial;
(E) o controle do diabetes mellitus.

15 - O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas 
e articuladas pelas três instâncias federativas no sentido 
de ____ o SUS como política ____ mais do que política 
_____; e de defender, vigorosamente, os princípios 
basilares dessa política pública, inscritos na Constituição 
Federal.

As lacunas ficam corretamente preenchidas 
respectivamente por:

(A) reforçar / de Estado / de governos;
(B) restringir / de Estado / de governos;
(C) reforçar / de governos / de Estado;
(D) restringir / de governos / de Estado;
(E) administrar / de governos / de Estado.

16 - De acordo com a Lei 8080/90, a execução dos 
serviços de vigilâncias sanitária e epidemiológica, de 
alimentação e nutrição, de saneamento básico e de saúde 
do trabalhador compete:

(A) à direção municipal do SUS;
(B) à direção estadual do SUS;
(C) à direção nacional do SUS;
(D) aos Conselhos de Saúde;
(E) às Conferências de Saúde.

17 - A Atenção Básica tem como fundamentos, dentre 
outros, os a seguir listados, EXCETO um, que está 
ERRADO. Assinale-o.

(A) possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços 
de saúde de qualidade e resolutivo;

(B) efetivar a articulação das ações de promoção à saúde, 
prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento 
e reabilitação;

(C) desenvolver relações de vínculo e responsabilização 
entre as equipes e a população adscrita garantindo a 
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade 
do cuidado;

(D) valorizar os profissionais de saúde por meio do 
estímulo e do acompanhamento constante de sua 
formação e capacitação;

(E) restringir a participação popular às áreas em que de 
fato a participação de leigos é conveniente.

18 - O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto 
de compromissos ______, expressos em objetivos de 
processos e resultados e derivados da análise da situação 
de saúde do País e das prioridades definidas pelos 
governos federal, estaduais e municipais.

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) políticos;
(B) sanitários;
(C) de gestão;
(D) orçamentários;
(E) administrativo-operacionais.

19 - Em relação ao Pacto pela Vida, avalie as afirmativas 
a seguir:

I - Significa uma ação prioritária no campo da saúde.
II – Sua ação deve ser executada com foco em resultados.
III - Sua ação deve ser executada com a explicitação 
inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros 
para o alcance desses resultados.

Está correto o que se afirma em:

(A) I, apenas;
(B) III, apenas;
(C) I e II, apenas;
(D) II e III, apenas;
(E) I, II e III.
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20 - De acordo com a NOAS-SUS 01/02, os municípios, 
para se habilitarem à Gestão Plena da Atenção Básica 
Ampliada, deverão assumir dentre outras, as seguintes 
responsabilidades, EXCETO:
 
(A) gerência de unidades ambulatoriais próprias;
(B) gerência de unidades ambulatoriais transferidas pelo 

estado ou pela União;
(C) elaboração do Plano Nacional de Saúde;
(D) organização da rede de atenção básica, incluída a gestão 

de prestadores privados, quando excepcionalmente 
houver prestadores privados nesse nível e atenção;

(E) desenvolvimento do cadastramento nacional dos 
usuários do SUS, segundo a estratégia de implantação 
do Cartão Nacional de Saúde, com vistas à vinculação 
de clientela e à sistematização da oferta dos serviços.

 CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

21- O uso de fluoretos, fundamental para prevenção da 
cárie dentária, é encontrado nos:

(A) dentifrícios;
(B) cimentos fostafo de zinco;
(C) poliéteres;
(D) amálgamas;
(E) anestésicos.

22 - A placa bacteriana, definida como uma massa 
de bactérias que se deposita constantemente sobre a 
superfície dos dentes, pode ser eliminada através de:

(A) bochechos com água;
(B) fortes jatos de ar;
(C) ingestão de alimentos fibrosos;
(D) escovação dentária;
(E) medicação antiinflamatória.

23 - A doença abaixo que pode ser transmitida em 
consultório odontológico é:

(A) enxaqueca;
(B) diabetes;
(C) hepatite;
(D) hemorragia;
(E) câncer.

24 - O paciente deve higienizar, além dos dentes, o dorso 
da língua. O nome que é dado ao acúmulo exagerado de 
bactérias na língua é:

(A) epitélio estratificado;
(B) fluorose;
(C) cálculo dental;
(D) amelogênese;
(E) saburra.

25 - O consultório dentário dispõe de muitos equipamentos. 
O seguinte equipamento NÃO faz parte da lista dos 
equipamentos odontológicos:

(A) otoscópio;
(B) aparelho de RX;
(C) autoclave;
(D) fotopolimerizador;
(E) cadeira e mocho.

26 - São recursos usados pelo paciente no controle 
mecânico da placa, EXCETO:

(A) fio dental;
(B) bochechos de flúor;
(C) escova dental;
(D) escova interproximal;
(E) fita dental.

27 - Na prática odontológica são considerados 
equipamentos de proteção individual (EPI) os a seguir 
listados, EXCETO:

(A) gorro;
(B) jaleco;
(C) óculos de proteção;
(D) capacete;
(E) luva.

28 - Quanto à indicação da sonda milimetrada, é correto 
afirmar que:

(A) possui ponta fina e ativa com o objetivo de realizar o 
diagnóstico de cárie;

(B) é utilizada nos processos restauradores de dentes , 
com a finalidade de remover tecido cariado;

(C) apresenta a sua ponta com traços que representam 
medidas e são utilizadas para diagnosticar 
profundidade de bolsas periodontais;

(D) manipulam diversos tipos de materiais, como os 
ionômeros de vidro;

(E) apreendem materiais que são levados ou retirados da 
boca.
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29 - São características dos cimentos de ionômero de 
vidro, EXCETO:

(A) ter maior resistência às forças mastigatórias do que o 
amálgama;

(B) possuir adesão ao esmalte e dentina;
(C) liberar flúor;
(D) ser bom isolante térmico;
(E) ser usado como material de eleição na técnica 

restauradora atraumática.

30 - Para evitar infecções cruzadas no ambiente 
odontológico, é correto afirmar que:

(A) a desinfecção é o processo de eliminação de vírus, fungos 
e formas vegetativas bacterianas, inclusive seus esporos;

(B) descontaminação é o processo de eliminação total 
ou parcial da carga microbiana e pode ser aplicado 
através de limpeza, desinfecção ou esterilização;

(C) assepsia é o conjunto de medidas adotadas para evitar 
a chegada de germes a local que já os contenha;

(D) esterilização é o processo de eliminação de quase 
todos os microorganismos presentes no instrumental;

(E) a estufa é o método mais recomendado de esterilização.

31 - A finalidade da alavanca reta é:

(A) remover placa bacteriana;
(B) esculpir a resina fotopolimerizável;
(C) condensar amálgama;
(D) suturar tecidos moles;
(E) extrair dentes.

32 - O segundo molar decíduo localizado no arco inferior 
do lado esquerdo corresponde ao número:

(A) 37;
(B) 17;
(C) 26;
(D) 75;
(E) 84.

33 - Em relação à anatomia dentária, avalie as afirmativas 
a seguir:

I -  O primeiro molar inferior permanente apresenta cinco 
cúspides.

II -  O incisivo central superior não tem cíngulo.
III - O canino é um dente unirradicular.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(E) apenas as afirmativas I e III estão corretas.

34 - Sobre a revelação de radiografias no consultório 
dentário NÃO é correto afirmar:

(A) as radiografias periapicais são as mais executadas 
dentro do consultório;

(B) é necessário que a revelação dos filmes seja feita ao 
abrigo da luz;

(C) comumente nos consultórios são utilizadas as câmaras 
escuras portáteis;

(D) fixador - banho intermediário - revelador - banho final 
é a seqüência de revelação dos filmes radiográficos;

(E) uma maneira de executarmos a revelação de forma 
prática é através do Método Visual.

35 - São considerados materiais de proteção do complexo 
dentino-pulpar, EXCETO:

(A) amálgama;
(B) cimento de ionômero de vidro;
(C) óxido de zinco e eugenol;
(D) cimento de hidróxido de cálcio;
(E) fluoretos.

36 - São considerados materiais restauradores temporários, 
EXCETO:

(A) cimento cirúrgico;
(B) resina fotopolimerizável;
(C) cimento de fosfato de zinco;
(D) ionômero de vidro; 
(E) óxido de zinco e eugenol.

37 - Em relação aos materiais restauradores definitivos é 
correto afirmar que:

(A) o compômero não apresenta características estéticas;
(B) as siliconas são indicadas para restaurações do tipo 

classe II e III;
(C) o cimento de ionômero de vidro não libera flúor;
(D) o amálgama apresenta mercúrio e eugenol em sua 

composição;
(E) as resinas compostas fotopolimerizáveis necessitam 

ser aderidas ao dente através de condicionamento 
ácido e utilização de adesivos dentinários.

38 - Sobre o biofilme dental, NÃO é correto afirmar que:

(A) não é considerado um dos fatores causadores da cárie 
e doença periodontal;

(B) possui origem bacteriana;
(C) apresenta também produtos do sulco gengival e/ou 

saliva;
(D) é um depósito microbiano de ocorrência natural;
(E) devemos sempre estimular o paciente a remover de 

forma eficaz o biofilme.
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39 - Em consultórios pequenos normalmente o cirurgião-
dentista delega  o trabalho para apenas uma pessoa. São 
responsabilidades dessa pessoa, EXCETO:

(A) controle de contas a pagar;
(B) registro de entrada e saída dos trabalhos protético;
(C) controle de estoque;
(D) pagamentos realizados pelo paciente;
(E) conserto dos equipamentos do consultório.

40 - Sobre educação em saúde bucal, são atribuições do 
Técnico de Saúde Bucal, EXCETO:

(A) participar ativamente do programa de educação do 
paciente;

(B) diagnosticar doenças, dar alternativas de tratamento 
ao paciente; 

(C) fazer higienização: escovação, uso de fio dental, 
revelação de placa bacteriana;

(D) suprir as deficiências de entendimento do paciente 
diante de algum material educativo dado pelo 
cirurgião-dentista;

(E) registrar ocorrências não previstas antes das sessões 
de atendimento.

41 - Observe as afirmativas a seguir em relação ao 
processo destrutivo da cárie dentária:

I-  A lesão de cárie é geralmente vista como um processo 
destrutivo das estruturas dentárias.

II-  A destruição dos tecidos dentais é provocada pelos 
ácidos e enzimas dos microorganismos.

III- A destruição atinge inicialmente a dentina e depois o 
esmalte dental.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

42 - Competem ao TSB, sempre sob supervisão com 
a presença física do cirurgião-dentista, as seguintes 
atividades, EXCETO :

(A) participar do treinamento e capacitação de auxiliar em 
saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de 
promoção á saúde;

(B) participar das ações educativas atuando na promoção 
da saúde e na prevenção das doenças bucais;

(C) fazer a remoção do biofilme, de acordo com a 
indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista

(D) ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção 
das doenças bucais por meio da aplicação tópica de 
flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista;

(E) participar na realização de levantamento e estudos 
epidemiológicos, na categoria de examinador. 

43 - As embalagens utilizadas para acondicionar os 
instrumentais que serão esterilizados devem apresentar as 
funções a seguir, EXCETO:

(A) manter o material estéril em seu interior após o 
processo de esterilização;

(B) permitir que o processo de esterilização atinja o 
interior da embalagem;

(C) ser resistente ao manuseio;
(D) fazer com quer o instrumental permaneça estéril pelo 

máximo de tempo possível;
(E) promover, através da lavagem em água corrente, o 

processo final da estarilização.

44 - Em relação ao lixo gerado no consultório odontologico, 
observe as afirmativas:

I . O lixo comum composto de material do escritório, 
material da cozinha é recolhido da mesma forma que 
o lixo residencial.

II . O lixo contaminado composto de tudo que entrou em 
contato com sangue e saliva deve ser acondicionado 
em sacos de lixo comuns e recolhidos por caminhões 
da vigilância sanitária.

III. O lixo pérfuro-cortante composto por tudo que 
consegue perfurar a pele e a mucosa, deve ser 
acondicionados em recipientes específico com 
proteção dupla.

Assinale a alternativa correta

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

45 - A dieta do ser humano contribui para a incidência da 
cárie dentária. Observe as afirmativas a seguir:

I . A frequência de ingestão de sacarose entre as refeições 
pode contribuir para novas cáries.

II. O excesso de gordura na dieta produz acúmulo de 
placa bacteriana.

III.  O consumo de alimentos açucarados durante a noite 
é de alto risco para o surgimento de cáries.

Assinale a alternativa correta:

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas I e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.
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46 - Em relação aos tipos de açúcares, é correto afirmar 
que:

(A) o amido não produz cárie em crianças;
(B) o sorbitol é um adoçante sintético;
(C) a sacarose é considerada o carboidrato mais cariogênico;
(D) a sacarina está relacionada com a gengivite;
(E) o esteviosídio produz cáries na raiz do dente.

47 - O Indice CPOS representa um indicador 
epidemiológico da seguinte infecção:

(A) tuberculose;
(B) periodontite;
(C) alveolite;
(D) cárie dentária;
(E) endocardite bacteriana.

48 - A erupção do primeiro molar inferior ocorre por volta 
dos:

(A) 6 anos de idade;
(B) 8 anos de idade;
(C) 10 anos de idade;
(D) 12 anos de idade;
(E) 14 anos de idade.

49 - O especialista em odontologia indicado para tratar os 
problemas gengivais é o:

(A) implantodontista;
(B) periodontista;
(C) odontopediatra;
(D) buco maxilo-facial;
(E) ortodontista.

50 - A classificação do preparo cavitário restrito aos sulcos 
e a fossas da superfície oclusal de molares e pré-molares é:

(A) classe I;
(B) classe II;
(C) classe III;
(D) classe IV;
(E) classe VI.
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