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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre 
e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso 
o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
� NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se 

retirar da sala de aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá 
levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final 
de período das 3 (três) horas; 

� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Texto: Legião estrangeira 
 

Atletas vindos de fora do País reforçam a delegação brasileira que busca as 
primeiras posições do quadro de medalhas nos Jogos Pan-Americanos 

Lucas Bessel, enviado especial a Toronto 
 

Com as costas curvadas sobre a mesa azul, pernas afastadas uma da outra, raquete na 
mão direita e olhos puxados fixos na bolinha, a mesatenista Gui Lin saca, aplicando o efeito típico 
dos jogadores profissionais. Uma rápida troca de passes se segue, sempre com muito movimento 
de ambos os lados. A cena se repete dezenas de vezes ao longo de poucos minutos. Ao fim de 
cada jogada, se a pontuação lhe é favorável, Gui Lin fecha o punho esquerdo e o ergue 
ligeiramente, às vezes vocalizando uma discreta expressão de júbilo que soa como “Hou!”, 
embora seja difícil imaginar como ela mesma a soletraria. Nascida em 1993 em Nanquim, na 
China, a jovem esportista, hoje oficialmente brasileira, representa um País cada vez mais 
multicultural que busca, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, confirmar a aposta na 
naturalização de atletas estrangeiros como estratégia para reforçar um time que tem obrigação de 
fazer bonito na Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro, em 2016. 

Gui Lin pode ser considerada uma veterana entre a legião estrangeira do time brasileiro. 
Chegou ao País aos 12 anos de idade, obteve a naturalização pouco antes da Olimpíada de 
Londres-2012 e participou dos Jogos na capital britânica já representando o Time Brasil. Ao lado 
do americano Larry Taylor, do basquete, foi a única atleta “de fora” na delegação olímpica. Hoje, a 
realidade é diferente. Em Toronto, 16 esportistas naturalizados já fazem parte da equipe. No Rio 
de Janeiro, no ano que vem, devem ser pelo menos 22. Os sotaques variam. Espanhol, inglês, 
italiano, croata, holandês e chinês estão entre os idiomas que se misturam ao português. [...]  
“Essa é uma tendência mundial”, disse à ISTOÉ o superintendente executivo de esportes do 
Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marcus Vinicius Freire.   

O COB garante que não incentiva oficialmente a naturalização de atletas. Segundo o 
comitê, a definição estratégica cabe às confederações responsáveis por cada esporte. No entanto, 
uma vez que a decisão tenha sido tomada, a entidade máxima do esporte olímpico brasileiro 
fornece suporte jurídico, com a participação de uma assessoria especializada que ajuda a lidar 
com os trâmites burocráticos de todo o processo. [...] No caso do polo aquático brasileiro, que no 
Pan tem quatro naturalizados e um “resgatado” – Felipe Perrone, nascido no Rio, naturalizou-se 
espanhol na década passada e, agora, joga novamente pelo Brasil –, os “gringos” já fazem a 
diferença. Em junho, com a ajuda deles, a seleção subiu pela primeira vez ao pódio da Liga 
Mundial.  
[...] http://www.istoe.com.br/reportagens/426772_LEGIAO+ESTRANGEIRA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage, acesso em 17 de julho, às 

20h. Adaptação.  

  
01) Marque a alternativa que resume o assunto 
principal do texto “Legião estrangeira”:  
 
(A)  A busca por medalhas pelos atletas brasileiros 
nas próximas Olimpíadas. 
(B)  A vinda de atletas estrangeiros, que reforçam 
os times da delegação brasileira, exclusivamente no 
tênis de mesa. 
(C)  A necessidade de investimento no esporte 
brasileiro, sem a ajuda de atletas estrangeiros. 
(D)  A história pessoal da atleta Gui Lin, 
naturalizada brasileira. 
(E)  A confirmação da aposta do Brasil na 
naturalização de atletas estrangeiros para reforçar 
um time que tem obrigação de fazer bonito na 
Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro, em 2016. 
 
 
 

02) Gui Lin pode ser considerada uma veterana 
entre a legião estrangeira do time brasileiro 
porque:  
  
(A)  Chegou ao Brasil com 12 anos e, em 2012, 
participou dos Jogos na capital britânica já 
representando o Time do Brasil e ao lado do 
americano Larry Taylor, do basquete foi a única atleta 
“de fora” na delegação olímpica. 
(B)  Continua sendo uma das únicas estrangeiras 
naturalizadas que participa da equipe brasileira, pois 
os estrangeiros permanecem em seus países porque 
lá são valorizados.   
(C)  Em 2012, participou dos Jogos, na capital 
britânica e representou o Brasil, juntamente com o 
americano Larry Taylor, do basquete, mas depois 
dela não vieram outros estrangeiros.    
(D)  Só ela fez a diferença no esporte e isso fez 
com que os atletas nacionais fossem mais 
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valorizados. 
(E)  Depois dela, não foi mais permitida a 
naturalização de estrangeiros, tendo em vista que o 
Comitê Olímpico do Brasil é contra e as delegações 
não têm autonomia.  
 
03) Em relação à atuação do Comitê Olímpico do 
Brasil (COB), não se pode afirmar, de acordo com 
o texto, que:   
 
(A) Não apoia oficialmente a naturalização de 
estrangeiros, mas presta assistência jurídica às 
confederações que optem por esses profissionais.  
(B) Diz que a definição estratégica para a 
naturalização de estrangeiros cabe às confederações 
responsáveis por cada esporte. 
(C) É a entidade máxima do esporte olímpico 
brasileiro, cabendo a ela apoiar e oferecer suporte 
jurídico e assessoria especializada.  
(D) Não incentiva a naturalização de estrangeiros 
e, também, não apoia as confederações que optem 
por esportistas estrangeiros em seus times. 
(E) A entidade máxima do esporte olímpico 
brasileiro garante a participação de uma assessoria 
especializada que ajuda as confederações a lidar 
com os trâmites burocráticos de todo o processo  de 
naturalização de esportistas estrangeiros. 
 
04) Leia o período abaixo e assinale a alternativa 
em que a função gramatical das palavras 
sublinhadas está correta:  
 
“No entanto, uma vez que a decisão tenha sido 
tomada, a entidade máxima do esporte olímpico 
brasileiro fornece suporte jurídico, com a 
participação de uma assessoria especializada 
que ajuda a lidar com os trâmites burocráticos de 
todo o processo”. 
 
(A)  conjunção coordenativa aditiva, substantivo, 
adjetivo, preposição. 
(B)  conjunção coordenativa adversativa, adjetivo, 
substantivo, preposição. 
(C)  conjunção coordenativa adversativa, 
substantivo, adjetivo, preposição. 
(D)  preposição, conjunção coordenativa 
explicativa, substantivo, adjetivo. 
(E)  conjunção coordenativa conclusiva, 
substantivo, adjetivo, preposição. 
 
05)  Assinale a única alternativa em que a 
expressão sublinhada NÃO é aposto: 
 
(A) Gui Lin, veterana entre a legião estrangeira 
do time brasileiro, chegou ao Brasil aos 12 anos de 
idade.   
(B) Segundo o comitê, a definição estratégica 
cabe às confederações responsáveis por cada 
esporte.  
(C) Larry Taylor, esportista do basquete, é 

americano.  
(D) O Comitê Olímpico Brasileiro, autoridade 
máxima do esporte no país, não incentiva 
oficialmente a naturalização. 
(E) Raquete na mão direita e olhos puxados fixos 
na bolinha, Gui Lin, a mesatenista, saca e  aplica o 
efeito típico dos jogadores profissionais. 

 

06) Sobre conjuntos é correto afirmar: 
 
(A)  Todo conjunto possui pelo menos um 
subconjunto. 
(B)  O conjunto dos números reais é finito. 
(C)  A união do conjunto dos números pares e 
Ímpares formam o conjunto dos números naturais. 
(D)  A interseção entre o conjunto dos números 
pares e o conjunto dos números primos, é o conjunto 
vazio. 
(E)  O conjunto dos números racionais e o dos 
números inteiros formam o conjunto dos números 
reais. 
 
07) Três empresas decidem fazer uma 
propaganda em conjunto, decidem colocar um 
outdoor  em um estacionamento, o custo do 
outdoor é de R$ 720,00. Combinaram de pagar da 
seguinte maneira, empresa A pagou R$ 300,00, 
empresa B R$ 250,00 e empresa C o restante. 
Sabendo que as dimensões do outdoor 
retangular é de 6m X 3m. Qual é a área 
(aproximada) correspondente para anuncio da 
empresa A? 
 
(A)  6 metros quadrados. 
(B)  5,75 metros quadrados. 
(C)  7,5 metros quadrados. 
(D)  8,5 metros quadrados. 
(E)  6,5 metros quadrados. 
 
08) Em um determinado jogo a equipe é 
composta por 12 atletas, mas somente 6 jogam 
de cada vez. Quantos times diferentes de seis 
atletas são possíveis formar com os 12 atletas? 
 
(A)  10. 
(B)  Entre 1.000 e 2.000. 
(C)  Entre 10.000 e 100.000. 
(D)  Entre 100.000 e 500.000. 
(E)  Entre 500.000 e 1000.000. 
 
09) Pedro decide parar de fumar, ele fuma 40 
cigarros por dia, e sua tática é reduzir um cigarro 
a cada dia até parar totalmente. Quantos cigarros 
ele irá fumar até encerrar sua saga? 
 
(A)  600. 
(B)  720. 
(C)  780. 
(D)  820. 
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(E)  880. 
 
10) A divisão de uma herança deixada por seu 
Manoel pai de 5 filhos segue a seguinte 

expressão:    onde n=1; 2 ; 3.... A 

divisão é realizada da seguinte maneira n=1 para 
o filho mais velho, n=2 para o próximo e assim 
sucessivamente para os demais filhos. Quanto 
recebeu o filho mais jovem sabendo que a 
herança é de R$ 1.000.000,00: 
 
(A)  R$ 125.000,00. 
(B)  R$ 112.000,00. 
(C) R$ 85.000,00. 
(D)  R$ 64.500,00. 
(E)  R$ 31.250,00. 
 

11) Dentre os nomes abaixo, qual deles NÃO 
ocupou o cargo de Presidente da República do 
Brasil: 
 
(A) Marechal Deodoro da Fonseca. 
(B) Artur Bernardes. 
(C) Wenceslau Braz. 
(D) Nilo Peçanha. 
(E) Rui Barbosa. 
 
12) Pela Lei Estadual n.º 4.245, foi criado o 
município de Nossa Senhora das Graças. A 
instalação do município ocorreu em: 
 
(A) 01 de novembro de 1948. 
(B) 01 de dezembro de 1960. 
(C) 25 de julho de 1960. 
(D) 25 de julho de 1948. 
(E) 01 de dezembro de 1948. 
 
13) Dentre os nomes apresentados nas 
alternativas abaixo, assinale qual NÃO foi 
candidato a governador do estado do Paraná nas 
eleições de 2014: 
 
(A) Reinhold Stephanes. 
(B) Ogier Buchi. 
(C) Bernardo Pilotto. 
(D) Tulio Bandeira. 
(E) Geonísio Marinho. 
 
14) Nos termos do disposto no Art. 80 da 
Constituição Federal do Brasil de 1988, em caso 
de impedimento do Presidente da República 
serão sucessivamente chamados ao exercício da 
Presidência, na seguinte ordem: 
 
1 - Presidente do Senado Federal. 
2 - Presidente da Câmara dos Deputados. 
3 - Vice-presidente da República. 
4 - Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
 

(A) 4 – 1 – 2 – 3. 
(B) 3 – 4 – 2 – 1. 
(C) 3 – 4 – 1 – 2. 
(D) 3 – 2 – 1 – 4. 
(E) 4 – 3 – 2 – 1. 
 

15) De uma maneira mais ampla, o termo 
Biossegurança pode ser definido como o 
conjunto de ações voltadas para a prevenção, 
minimização ou eliminação de riscos inerentes às 
atividades de pesquisa, produção, ensino, 
desenvolvimento tecnológico e prestação de 
serviço, visando à saúde do homem, dos animais, 
a preservação do meio ambiente e a qualidade 
dos resultados (TEIXEIRA & VALLE, 1996). As 
substâncias empregadas nos procedimentos de 
desinfecção em Odontologia seguem a 
classificação conforme sua capacidade em alto, 
médio e baixo nível. São considerados exemplos 
de desinfetantes de médio nível: 
 
(A) Glutaraldeído a 2% e Clorexidina. 
(B) Compostos iodados, fenólicos e os alcoóis. 
(C) Clorexidina e compostos fenólicos. 
(D) Compostos quaternários de amônia e alcoóis. 
(E) Glutaraldeído a 2% e compostos quaternários 
de amônia. 
 
16) Os aspectos importantes a serem abordados 
no aconselhamento dietético são o papel do 
açúcar e dos alimentos ácidos na determinação 
do processo carioso e erosivo, respectivamente. 
Para prevenir a erosão dentária, deve-se 
recomendar, exceto: 
 
(A) Reduzir a quantidade e a frequência de 
consumo de bebidas e comida ácidas, trazendo-as 
preferencialmente para as refeições principais. 
(B) Consumir bebidas ácidas preferencialmente 
geladas, e evitar hábitos como retê-las na boca ou 
bochechar com elas. 
(C) Estimular o fluxo salivar, após a ingestão de 
alimentos ácidos, por meio de gomas de mascar ou 
pastilhas sem açúcar. 
(D) Escovar os dentes imediatamente após um 
desafio erosivo, no caso de indivíduos com alto risco 
à erosão, ao invés de utilizar uma solução para 
bochecho contendo fluoreto. 
(E) Evitar especialmente o consumo de bebidas 
ácidas próximo da hora de dormir. 
 
17) Sobre a Epidemiologia da cárie dentária no 
Brasil, só não podemos afirmar que: 
 
(A) Houve uma redução geral da prevalência de 
cárie dentária no país. 
(B) O CPO-D (número de dentes permanentes 
cariados, perdidos e obturados) em adolescentes de 
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12 anos caiu de 2,8 para 2,1 em 7 anos (de 2003 a 
2010). 
(C) O ceo-d (número de dentes decíduos 
cariados, perdidos e obturados), aos 5 anos, caiu de 
2,8 em 2003 para 2,43 em 2010. 
(D) De acordo com os resultados do SB Brasil 
2010, existem desigualdades regionais quanto à 
prevalência da cárie dentária. 
(E) Nas regiões Sul e Centro-Oeste, os 
percentuais de crianças e adolescentes livres de 
cárie foram menos elevados nas capitais que no 
interior. 
 
18) Com relação à biogênese das dentições, o 
plano terminal reto na relação dos segundos 
molares decíduos vai guiar os primeiros molares 
permanentes para uma relação inicial de: 
 
(A)  Classe I. 
(B)  Topo-a-topo. 
(C)  Classe II. 
(D)  Classe III. 
(E)  A relação do plano terminal dos segundos 
molares decíduos não tem influência sobre a erupção 
dos primeiros molares permanentes. 
 
19) Na evolução normal da oclusão, o perímetro 
do arco: 
 
(A)  Tende a diminuir na transição da dentição 
decídua para a permanente na arcada inferior. 
(B)  Tende a aumentar na transição da dentição 
decídua para a permanente na arcada inferior. 
(C)  Tende a permanecer constante na transição 
da dentição decídua para a permanente na arcada 
inferior. 
(D)  O perímetro do arco não pode ser avaliado 
durante a evolução da oclusão. 
(E)  O perímetro do arco só pode ser avaliado na 
dentição decídua. 
 
20) A conservação dos dentes decíduos com 
alterações pulpares em função de lesão cariosa e 
trauma é um dos grandes desafios da 
odontopediatria. São consideradas 
contraindicações do tratamento de canais em 
dentes decíduos, exceto: 
 
(A) Lesão de cárie destruindo o assoalho da 
câmara pulpar na área de bifurcação ou trifurcação 
radicular. 
(B) Reabsorção radicular inferior a dois terços do 
comprimento da raiz. 
(C) Descontinuidade da lâmina dura do saco 
folicular do sucessor permanente. 
(D) Grande mobilidade dental e alveólise. 
(E) Grande destruição coronária impedindo o 
isolamento do campo e qualquer trabalho 
restaurador. 
 

21) O traumatismo dentário é definido como uma 
lesão de extensão, intensidade e gravidade 
variáveis, de origem acidentária ou intencional, 
causadas por forças que atuam no órgão dentário 
decorrentes de espancamentos, acidentes e 
outros fatores. Sobre a fratura de esmalte e 
dentina sem exposição pulpar, é correto afirmar, 
exceto: 
 
(A) Proteção do complexo dentino pulpar pode 
ser necessária. 
(B) Menos frequentemente realiza-se a colagem 
do fragmento dentário. 
(C) Não podem ser consideradas consequências 
desse tipo de trauma as lesões aos tecidos de 
sustentação e à polpa. 
(D) Para a restauração podem ser empregadas 
as resinas compostas ou os cimentos de ionômero 
de vidro. 
(E) O acompanhamento clínico e radiográfico é 
preconizado. 
 
22) Sobre os tipos de traumatismos dentários aos 
tecidos periodontais, podemos considerar um 
sinal patognomônico diferencial entre concussão 
e subluxação: 
 
(A) Mudança de posição do elemento dentário. 
(B) Sangramento visível no sulco gengival. 
(C) Fratura do processo alveolar. 
(D) Deslocamento parcial do dente para fora do 
seu alvéolo. 
(E) Abaulamento na tábua óssea vestibular. 
 
23) São consideradas vantagens do hidróxido de 
cálcio utilizado como curativo de demora na 
terapia pulpar, exceto: 
 
(A) Promove a hidrólise dos lipopolissacárides, 
componentes da membrana externa da parede 
celular de bactérias gram-negativas, modificando sua 
estrutura e causando sua inativação. 
(B) Habilidade de desnaturar tecido orgânico. 
(C) Modifica o pH do meio, pela liberação de íons 
OH-,  neutralizando o meio ácido promovido pela 
atividade osteoclástica.   
(D) Redução de exsudato pela sua ação 
higroscópica, reduzindo as reações inflamatórias. 
(E) Contribui para um importante vedamento 
marginal, dificultando a penetração de bactérias e 
seus produtos.  
 
24) De acordo com a recomendação para uso de 
fluoretos no Brasil, a realização da escovação 
supervisionada e a utilização dos bochechos 
fluoretados, para a prevenção da cárie dentária, 
são indicados para os seguintes casos, exceto: 
 
(A) População exposta à água de abastecimento 
sem flúor. 
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(B) Crianças menores de 6 anos, sendo menos 
que 30% dos indivíduos livres de cárie. 
(C) CPO-D médio maior do que 3, aos 12 anos. 
(D) Populações com condições sociais e 
econômicas que indiquem baixa exposição a 
dentifrícios fluoretados. 
(E) Exposição à água de abastecimento com 
teores de fluoretos abaixo da concentração indicada. 
 
25) Sobre a cárie precoce na infância, é correto 
afirmar, exceto: 
 
(A) Acomete os dentes decíduos de acordo com 
a ordem cronológica de exposição ao meio bucal, 
exceto para os incisivos inferiores. 
(B) Perdas extensas de estrutura dental e 
envolvimento psicossocial do paciente e da família 
são algumas de suas consequências. 
(C) Não leva a deficiências de crescimento, 
maloclusão e perpetuação da cárie na dentição 
permanente. 
(D) Pode levar a complicações com relação ao 
medo e aversão ao tratamento. 
(E) Um dos fatores etiológicos é a oferta de 
líquidos fermentáveis à criança, várias vezes ao dia, 
entre as refeições principais, incluindo o período da 
noite. 
 
26) A indicação da frenectomia labial está 
relacionada a alguns fatores, exceto: 
 
(A) À presença de freio tetolabial persistente. 
(B) Às alterações funcionais do músculo 
genioglosso. 
(C) Ao favorecimento do tratamento ortodôntico. 
(D) Quando o freio, principalmente o labial 
inferior, apresentar risco ao periodonto. 
(E) À presença de diastema interincisivos não 
fisiológico. 
 
27) São consideradas indicações das exodontias 
de dentes decíduos, exceto: 
 
(A) Quando não existirem recursos de terapêutica 
conservadora a serem usados. 
(B) Dentes anquilosados, dentes com alveólise e 
dentes com raízes fraturadas.   
(C) Reabsorção interna ou externa, 
independentemente se for possível a realização da 
terapêutica endodôntica. 
(D) Lesão óssea periapical ou na região de furca, 
com extensão tal que se observe radiograficamente 
que há rompimento da cripta óssea que envolve o 
germe do dente permanente. 
(E) Possibilitar a correção de anormalidades 
funcionais das arcadas dentárias. 
 
28) Entre os grupos de pacientes com 
necessidades especiais para a odontologia, os 
portadores de doenças sistêmicas crônicas 

merecem mais atenção do cirurgião-dentista no 
momento do atendimento odontológico. São 
problemas bucais associados ao diabetes 
mellitus, exceto: 
 
(A) Hipertrofia gengival e sangramento gengival 
com facilidade. 
(B) Reabsorção óssea alveolar e mobilidade 
dental. 
(C) Aumento assintomático das parótidas. 
(D) Língua saburrosa, de coloração menos 
avermelhada e sensação de ardor. 
(E) Tendência à formação de abcessos 
periodontais recorrentes. 
 
29) Em 1994, foi apresentada uma técnica 
alternativa para o tratamento da doença cárie, o 
Tratamento Restaurador Atraumático (ART). 
Sobre o ART, é correto afirmar, exceto: 
 
(A) Pode ser realizado sem anestesia e sem 
isolamento absoluto. 
(B) É realizado em sessão única, não 
necessitando de nova intervenção. 
(C) O material restaurador de eleição é o óxido de 
zinco e eugenol, por sua ação antimicrobiana, 
facilidade de manipulação e inserção na cavidade e 
sua baixa sensibilidade à umidade. 
(D) É uma técnica que pode contribuir para a 
adaptação comportamental da criança não 
cooperativa. 
(E) Pode ser indicado para restaurações oclusais 
em dentes permanentes. 
 
30) O exame clínico ou físico é a etapa que 
sucede a identificação e a abordagem 
anamnésica, imprescindível à elaboração de um 
provável diagnóstico odontológico. A execução 
do exame clínico dá-se por, exceto: 
 
(A) Inspeção. 
(B) Palpação. 
(C) Percussão. 
(D) Análise dos antecedentes hereditários do 
paciente. 
(E) Auscultação. 
 




