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Além deste caderno de prova, contendo setenta 

questões objetivas, você receberá do fiscal de sala: 

  uma folha destinada às respostas das questões 

objetivas 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As questões objetivas têm cinco alternativas de 

resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está 

correta 

 Verifique se seu caderno está completo, sem 

repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 

sejam tomadas as devidas providências 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 

número de inscrição e documento de identidade e 

leia atentamente as instruções para preencher a 

folha de respostas 

 Use somente caneta esferográfica, em material 

transparente, com tinta preta ou azul 

 Assine seu nome apenas nos espaços reservados 

 Marque na folha de respostas o campo relativo à 

confirmação do tipo/cor de prova, conforme o 

caderno recebido 

 O preenchimento das respostas da prova objetiva 

é de sua responsabilidade e não será permitida a 

troca da folha de respostas em caso de erro 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento 

de suas respostas. Para fins de avaliação, serão 

levadas em consideração apenas as marcações 

realizadas na folha de respostas da prova objetiva, 

não sendo permitido anotar informações relativas 

às respostas em qualquer outro meio que não seja 

o caderno de prova. 

 A FGV coletará as impressões digitais dos 

candidatos na folha de respostas 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e da saída 

de sanitários durante a realização das provas 

 

 

 

 4 horas é o tempo disponível para a realização 

da prova, já incluído o tempo para a marcação da 

folha de respostas da prova objetiva 

 1 hora e trinta minutos após o início da prova 

é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno 

de prova. 

 1 hora antes do término do período de prova é 

possível retirar-se da sala levando o caderno de 

prova. 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da prova 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de 

sala 

 Usar o sanitário ao término da prova, após 

deixar a sala 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

1 

Em manchete de janeiro de 2015, um jornal esportivo dizia o 
seguinte: “Vasco e Flamengo talvez joguem em São Paulo!”. 

A manchete traz ambiguidade por causa de um problema de 
construção, identificado como: 

(A) emprego de palavras de duplo sentido; 

(B) mau uso da coordenação; 

(C) indistinção entre agente e paciente; 

(D) duplicidade de referências possíveis; 

(E) omissão indevida de termos. 

 

2 

Considerando-se a relação lógica existente entre os dois 
segmentos dos pensamentos (Millôr Fernandes) adiante citados, 
o espaço pontilhado que NÃO poderá ser corretamente 
preenchido pela conjunção mas é: 

(A) Guio bem, ............... o motor do meu carro sempre foi pra 
mim um mistério insondável. 

(B) Condenam-se muito os excessos, ............... também há um 
limite para o mínimo. 

(C) Eu sofro de mimfobia, tenho medo de mim mesmo, ............... 
me enfrento todo dia. 

(D) A pobreza não é necessariamente vergonhosa, ............... há 
muito pobre sem vergonha. 

(E) Pobreza extrema é quando uma pessoa não entra na favela, 
............... acha aquele ambiente grã-fino demais para ela. 

 

3 

A única frase que NÃO apresenta desvio em relação à 
concordância verbal recomendada pela norma culta é: 

(A) A lista de assinantes da revista, uma vez autenticada pela 
direção, mostram profissões as mais estranhas possíveis. 

(B) Nenhum dos terroristas que vinham atacando alvos na 
Europa nos últimos meses apresentaram-se à Polícia. 

(C) Segundo a TAM, o voo teve seu atraso justificado, mas quem 
voaria para outros países foi transferido para outras 
companhias. 

(D) Os cães aprendem a andar com as próteses, equipamento 
que os ajuda a se deslocar de um lugar para outro. 

(E) Mas foram nos jogos da Copa do Mundo que a maioria dos 
jogadores conquistaram a fama que hoje justifica seus altos 
salários. 

 

4 

Observe a charge 1 abaixo, publicada por ocasião dos atos 
terroristas em Paris, em janeiro de 2015; a afirmativa 
INADEQUADA sobre a imagem é: 

 
(A) há uma referência clara aos ataques terroristas ocorridos nos 

Estados Unidos há algum tempo; 

(B) as imagens dos lápis indicam metonimicamente a profissão 
de algumas das vítimas; 

(C) a presença do avião indica a rapidez da comunicação com 
apoio da tecnologia nos dias de hoje; 

(D) a imagem mostra um ataque a valores culturais, aqui 
representados pela arte do desenho; 

(E) a imagem representa uma situação temporal anterior aos 
atentados e às mortes. 
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5 

Observe, agora, a charge 2 a seguir; comparando-se essa imagem 
com a da charge 1, a afirmativa adequada é: 

 
(A) a bala à esquerda tem por alvo a Torre Eifell; 

(B) a imagem da Torre Eifell transfere a França para os Estados 
Unidos; 

(C) os lápis aqui representam as indústrias modernas; 

(D) a Torre Eifell situa os atentados na cidade de Paris; 

(E) as folhas de papel no meio da fumaça mostram a relatividade 
da arte. 

 

6 

Observe agora a charge 3 sobre o mesmo tema. A afirmativa 
INADEQUADA sobre ela é: 

 
(A) a representação remete a uma famosa fábula, de que 

participam o lobo e a ovelha; 

(B) a ovelha indica a imprudência dos jornalistas na elaboração 
ofensiva das charges; 

(C) o lobo representa figurativamente a violência dos terroristas; 

(D) os personagens representam a disparidade de forças dos atos 
terroristas; 

(E) a ovelha mostra, em sua fala, a negação do direito à liberdade 
de expressão. 

 

7 

Na charge 3, a frase “Sabendo da sua intolerância” pode ser 
adequadamente substituída por: 

(A) Ao saber da sua intolerância; 

(B) Já que sei da sua intolerância; 

(C) Mesmo que saiba da sua intolerância; 

(D) Quando soube da sua intolerância; 

(E) Caso saiba da sua intolerância. 

 

8 

Na fala da ovelha (charge 3) há alguns problemas de correção; o 
fato linguístico que se opõe à norma culta da língua, nesse caso, é a: 

(A) mistura de tratamentos; 

(B) conjugação errada de verbos; 

(C) falha na concordância; 

(D) utilização de grafia errada; 

(E) ambiguidade de construções. 
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9 

Num açougue, um pequeno cartaz dizia: “Aqui, a única carne 
fraca é a do açougueiro”. 

Considerando-se a situação de comunicação, o cartaz mostra 
uma: 

(A) desvalorização do produto a ser vendido; 

(B) informação desabonadora sobre o comerciante; 

(C) mensagem comercial de fundo humorístico; 

(D) informação justificadora de preços mais altos; 

(E) estratégia de atração para clientes do sexo feminino. 

 

10 

“Se eu não tivesse desperto e escutado o barulho, os ladrões 
teriam entrado”, declarou o proprietário do imóvel. 

Se reescrevermos a frase acima, corrigindo a impropriedade 
gramatical que nela ocorre, teremos: 

(A) Se eu não tivesse desperto e tivesse escutado o barulho, os 
ladrões teriam entrado. 

(B) Se eu não estivesse desperto e tivesse escutado o barulho, os 
ladrões tinham entrado. 

(C) Se eu não estivesse desperto e estivesse escutado o barulho, 
os ladrões tinham entrado. 

(D) Se eu não estivesse desperto e tivesse escutado o barulho, os 
ladrões teriam entrado. 

(E) Se eu não tivesse desperto e tivesse escutado o barulho, os 
ladrões tinham entrado. 

 

11 

Entre as mensagens abaixo, a única que está de acordo com a 
norma escrita culta é: 

(A) Verifique os dados da conta a pagar. Clica neste botão! 

(B) Demonstra que você é esperto. Pague suas contas em dia. 

(C) Controla teu dinheiro e viaje tranquilo. 

(D) Não despreze as feias. Confira suas qualidades. 

(E) Em caso de fogo, procure os extintores. Pede o apoio da 
brigada. 

 

12 

“Geralmente gastavam pouco, mas como haviam recebido 
bastante na colheita do algodão, a caminhada foi cheia de 
paradas para compras”. 

Reescrevendo-se o período, mantém-se o sentido original apenas 
em: 

(A) A caminhada foi cheia de paradas para compras, uma vez que 
haviam recebido bastante na colheita do algodão, dado que 
geralmente gastavam pouco. 

(B) Haviam recebido bastante na colheita do algodão, a 
caminhada foi cheia de paradas para compras porque 
geralmente gastavam pouco. 

(C) Porque haviam recebido bastante na colheita do algodão, 
geralmente gastavam pouco, e a caminhada foi cheia de 
paradas para compras. 

(D) Ainda que geralmente gastassem pouco, a caminhada foi 
cheia de paradas para compras, pois haviam recebido 
bastante na colheita do algodão. 

(E) Em virtude de gastarem geralmente pouco e de haverem 
recebido bastante na colheita do algodão, a caminhada foi 
cheia de paradas para compras. 

 

13 

“Ao se apresentarem os projetos, chegou-se à seguinte 
conclusão: pôr em discussão esses projetos com outros menos 
caros equivaleria a julgar melhor o valor desses projetos, em vista 
do princípio geral que vem julgando os mesmos projetos”. 

Transcrevendo o texto, substituindo as expressões sublinhadas 
por pronomes pessoais que lhes sejam correspondentes e 
efetuando as alterações necessárias, as formas adequadas 
seriam, respectivamente: 

(A) pô-los / julgar-lhes / os vem julgando; 

(B) por-los / julgá-los / vem julgando-os; 

(C) pô-los / julgar melhor o seu valor / vem-nos julgando; 

(D) por em discussão eles / julgar-lhes / os vem julgando; 

(E) por-los / julgar o seu melhor valor / vem julgando-os. 

 

14 

A única frase que NÃO apresenta desvio em relação à regência 
(nominal e verbal) recomendada pela norma culta é: 

(A) O deputado insistia em dizer que o tema principal do projeto 
seria “o transporte ferroviário”, com o que discordava a 
grande maioria. 

(B) Enquanto a Espanha participava de uma discussão no grupo 
dos países de fala hispânica, do qual não pediu para integrar, 
a situação dos demais era tranquila. 

(C) Em busca de rápido enriquecimento, os médicos escolhem 
cuidadosamente aonde trabalhar, dando prioridade à locais 
de mais fácil acesso. 

(D) Um grupo da comunidade vizinha encontrou um carro de 
bebê deixado por outro morador inconsciente com a limpeza 
do local. 

(E) O regulamento possibilita conseguir-se um dia preferir o lazer 
ao descanso, o amor ao interesse e à aventura, a 
tranquilidade. 

 

15 

Dos verbos assinalados, só está corretamente empregado o que 
aparece na frase: 

(A) O atual síndico quer crescer a arrecadação de condomínios 
em cerca de 40%. 

(B) Os candidatos participaram das provas sem que a chegada 
com atraso prejudicou a organização. 

(C) Se fazer cálculos sobre os resultados do concurso já era difícil, 
agora tornou-se mais problemático. 

(D) O treinador ficará contente quando vencer metade dos jogos 
e transpor os adversários mais difíceis. 

(E) Por mais que os jogadores se esforçam nos treinos, a 
colocação na tabela está cada vez pior. 
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Noções de Direito 

16 

A ordem constitucional de 1988, mantendo a tradição brasileira, 
seguiu o sistema federativo. Assim, a existência de uma 
Constituição Federal denota que: 

(A) todos os entes federados estão submetidos aos comandos 
estatuídos pela União, somente podendo legislar quando 
autorizados por esta; 

(B) a união dos entes federados é provisória, podendo ser 
dissolvida sempre que for o desejo do povo, que pode ser 
consultado em plebiscito; 

(C) todos os entes federados contam com os Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si; 

(D) existe uma descentralização política entre os entes 
federados, que exercem as competências ali previstas;  

(E) existe uma união indissolúvel entre Estados, Municípios, 
Territórios e o Distrito Federal.  

 

17 

A partir das diretrizes constitucionais a respeito da estruturação 
dos tribunais dos Estados, analise as afirmativas abaixo: 

I – O Tribunal de Justiça sempre funcionará de forma 
centralizada, sendo vedado o aumento da despesa pública com a 
criação de órgãos colegiados fora da capital do Estado. 

II – O Tribunal de Justiça deve ter as suas competências definidas 
na Constituição da República, o que assegura a unidade de 
organização entre todos os Estados da Federação. 

III – É facultado ao Tribunal de Justiça propor, ao Poder 
Legislativo, a criação da Justiça Militar estadual, que pode contar 
com um Tribunal de Justiça Militar como órgão de segundo grau. 

Está correto somente o que se afirma em: 

(A) I; 

(B) II; 

(C) III; 

(D) I e II; 

(E) II e III. 

 

18 

Bernardo e Paulo estavam prestes a ser nomeados para ocupar 
cargos públicos no Estado de Santa Catarina, sendo certo que o 
primeiro ocuparia um cargo de professor, já que fora aprovado 
em concurso público, e, o segundo, um cargo em comissão. O 
Chefe da Diretoria de Pessoal comunicou que ambos estavam 
obrigados a apresentar declaração de bens por ocasião de sua 
posse, acrescendo que a declaração de Paulo seria publicada no 
órgão oficial do Estado. É possível afirmar, à luz da Constituição 
do Estado de Santa Catarina, que a conduta do Chefe da Diretoria 
de Pessoal é: 

(A) constitucional, pois todo agente público deve apresentar 
declaração de bens por ocasião da posse, mas somente a 
declaração do ocupante de cargo em comissão é publicada; 

(B) inconstitucional, já que informações de natureza patrimonial 
dizem respeito à intimidade do agente público; 

(C) constitucional, pois o princípio da hierarquia autoriza que 
cada órgão administrativo defina as regras de conduta a 
serem observadas pelos agentes públicos inseridos em sua 
estrutura;  

(D) inconstitucional, já que, por imperativo de isonomia, não 
poderia ser estabelecido tratamento diferenciado entre 
Bernardo e Paulo; 

(E) constitucional, pois o direito à intimidade não pode ser 
invocado pelos agentes públicos, adstritos que estão, em 
todos os atos de sua vida, ao princípio da publicidade.  

 

19 

Paulo, presidente da mais importante empresa pública do Estado 
de Santa Catarina, foi acusado da prática de crime de 
responsabilidade perante o Tribunal de Justiça desse Estado. 
Considerando as normas válidas e eficazes da Constituição do 
Estado de Santa Catarina, é correto afirmar que o Tribunal de 
Justiça: 

(A) não tem competência originária para julgar nenhuma 
autoridade por crime de responsabilidade; 

(B) somente tem competência originária para julgar os Juízes de 
Direito por crimes de responsabilidade; 

(C) tem competência originária para julgar certas autoridades por 
crime  de responsabilidade, estando o presidente de empresa 
pública entre elas; 

(D) somente possui competência recursal para julgar os acusados 
de crimes de responsabilidade; 

(E) tem competência originária para julgar certas autoridades por 
crime  de responsabilidade, não estando o presidente de 
empresa pública entre elas. 
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20 

A disciplina estabelecida na Constituição do Estado de Santa 
Catarina, afeta à Administração Pública estadual, permite afirmar 
que: 

(A) a Administração Pública indireta é formada apenas por 
entidades dotadas de personalidade jurídica de direito 
privado, de natureza empresarial; 

(B) a constituição e a extinção de sociedades de economia mista 
devem ser autorizadas em lei; 

(C) a Administração Pública indireta é formada apenas por 
entidades dotadas de personalidade jurídica de direito 
público, de natureza autárquica; 

(D) somente a constituição de subsidiárias de sociedades de 
economia mista deve ser autorizada em lei, não a sua 
extinção; 

(E) somente a constituição de sociedades de economia mista 
deve ser autorizada em lei, não a sua extinção. 

 

21 

O Estado de Santa Catarina, por meio de delegação legal, criou 
uma autarquia estadual para prestar determinado serviço 
público, observadas as formalidades legais. Trata-se de fato 
administrativo que traduz a transferência da execução de 
atividade estatal a determinada pessoa, conhecido como: 
(A) desagregação; 

(B) desdobramento; 

(C) descentralização; 

(D) desmembramento; 

(E) desconcentração. 

 

22 

Maria, deficiente visual, dirigiu-se ao posto de saúde municipal 
para consulta de urgência, com dor abdominal aguda. A paciente 
foi encaminhada para exame de raio X. Mesmo estando cientes 
da deficiência visual da cidadã, os funcionários da unidade de 
saúde não adotaram as medidas pertinentes consistentes em 
cuidados especiais com a locomoção e acomodação de Maria 
para evitar acidentes e, durante o exame, a paciente sofreu uma 
queda. O tombo ocasionou-lhe traumatismo crânio-encefálico, 
causa de sua morte, que ocorreu dois dias depois. No caso em 
tela, aplica-se a responsabilidade civil: 

(A) exclusiva, direta e pessoal de todos os funcionários que 
agiram com culpa; 

(B) subjetiva do Município, sendo imprescindível a comprovação 
da culpa de seus agentes; 

(C) solidária entre o Município e os funcionários que agiram com 
culpa; 

(D) subsidiária do Município, que somente responde pelos danos 
causados por seus agentes caso eles sejam insolventes; 

(E) objetiva do Município, sendo desnecessário comprovar o 
elemento subjetivo de seus agentes. 

 

23 

De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado 
de Santa Catarina, é correto afirmar o seguinte sobre a licença- 
prêmio: 

(A) o servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão 
faz jus a três meses de licença-prêmio, a cada quinquênio de 
efetivo exercício;  

(B) é permitida a conversão da licença-prêmio em pecúnia, em 
valor não inferior a cinquenta por cento da remuneração do 
servidor; 

(C) a requerimento do servidor, a licença-prêmio será gozada de 
forma fracionada, em parcelas não inferiores a cinco dias; 

(D) interrompe-se a contagem do quinquênio, se o servidor 
sofrer, no período, pena de suspensão ou faltar ao serviço, 
sem justificação, por mais de dez dias; 

(E) após cada triênio de serviço público estadual, o servidor 
ocupante de cargo efetivo faz jus a licença-prêmio, com 
remuneração integral, pelo período de um mês. 

 

24 

Alexandre é servidor ocupante exclusivamente de cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, do 
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e está lotado no gabinete 
de determinado desembargador. Em matéria de regime jurídico, 
com amparo no texto constitucional, é correto afirmar que a 
Alexandre: 

(A) não se aplica a vedação constitucional de acumulação de 
cargos e empregos públicos; 

(B) não se aplica o teto constitucional de remuneração de 
servidores públicos; 

(C) aplica-se o benefício do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); 

(D) aplica-se a estabilidade, após três anos de efetivo exercício; 

(E) aplica-se o chamado regime geral de previdência social. 

 

25 

Os agentes administrativos gozam de uma série de prerrogativas 
de direito público que permitem ao Estado alcançar os fins a que 
se destina. Nesse contexto de poderes administrativos, é correto 
afirmar que o poder: 
(A) discricionário possibilita ao administrador adotar qualquer 

postura com base em seu interesse particular, desde que 
alegue atender à finalidade pública; 

(B) regulamentar está relacionado à prerrogativa da 
Administração de editar atos gerais para complementar as 
leis e permitir a sua efetiva aplicação; 

(C) de polícia é exclusivamente exercido pelas forças de 
segurança pública, tais como as polícias militar e civil na 
esfera estadual;  

(D) soberano é titularizado temporariamente pelo Chefe do 
Poder Executivo, enquanto estiver no efetivo exercício do 
mandato eletivo;  

(E) jurisdicional é exercido pelo Chefe do Poder Executivo, nos 
casos que envolvam questões administrativas afetas à sua 
esfera de poder.  
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Antônio, servidor público estadual ocupante do cargo efetivo de 
médico, lotado na Secretaria Estadual de Saúde, exigiu, para si, 
diretamente, a quantia de dez mil reais, a fim de elaborar laudo 
médico que atestasse a incapacidade laborativa da igualmente 
servidora estadual Paula. Por conta da narrada exigência de 
vantagem indevida, Antônio cometeu crime de: 

(A) concussão; 

(B) peculato; 

(C) exercício ilegal da medicina; 

(D) corrupção ativa; 

(E) corrupção passiva. 

 

27 

Cometeu crime previsto na Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 
8.666/93), aquele que:  

(A) praticou delito de homicídio, matando um funcionário 
público que, à época do ilícito, era integrante da Comissão 
Permanente de Licitação; 

(B) apropriou-se, na qualidade de funcionário público, de valor 
de que detinha a posse em razão do cargo, que seria utilizado 
para pagar sociedade empresária vencedora de licitação; 

(C) desviou, para si, valendo-se da função pública que exerce, os 
bens adquiridos pelo poder público após processo licitatório; 

(D) frustrou, mediante ajuste, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si, 
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação; 

(E) subtraiu, para si, coisa alheia móvel decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação, mediante grave ameaça 
ou violência à pessoa. 

 

28 

Felix, oficial de justiça, foi à casa de André para dar cumprimento 
a mandado de citação em ação penal em que este figurava como 
réu. No local, encontrou o denunciado, que arrumava suas malas 
para fugir do país. Diante da situação, resolveu solicitar 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para certificar que o acusado não foi 
localizado na diligência, o que foi efetivamente realizado 
mediante pagamento da quantia. 

O crime praticado por Felix foi de: 

(A) corrupção passiva; 

(B) prevaricação; 

(C) corrupção ativa; 

(D) modificação ou alteração não autorizada no sistema de 
informações;  

(E) concussão. 

 

29 

O Art. 359-D do Código Penal prevê o crime de Ordenação de 
despesa não autorizada, prevendo o preceito primário “ordenar 
despesa não autorizada por lei”. 

Sobre tal delito, é correto afirmar que: 

(A) é norma penal em preto, já que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal é utilizada para complementar o tipo; 

(B) admite a modalidade culposa de acordo com o Código Penal; 

(C) é classificado como crime de conduta omissiva; 

(D) consuma-se apenas quando é efetivada a despesa não 
autorizada por lei, não bastando a simples ordenação; 

(E) é crime próprio, pois o sujeito ativo é o funcionário público 
competente para ordenar despesa. 

 

30 

Na relação entre o funcionário ocupante de cargo público e a 
Administração Pública existe um especial dever de lealdade e 
confiança, pois aquele passa a ter conhecimento sobre 
determinados fatos apenas em razão de sua função, fatos estes 
que muitas vezes são sigilosos e não podem ser revelados. 
Considerando isso, analise os itens a seguir:  

I – revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva 
permanecer em segredo; 

II – modificar ou alterar sistema de informações ou programa de 
informática sem autorização ou solicitação da autoridade 
competente; 

III – facilitar revelação de fato de que tem ciência em razão do 
cargo e que deva permanecer em segredo. 

Pratica o crime de Violação de Sigilo Funcional, previsto no Art. 
325 do Código Penal, aquele que realiza as condutas previstas 
nos seguintes itens: 

(A) somente I; 

(B) somente III; 

(C) somente I e II; 

(D) somente I e III; 

(E) I, II e III. 

 

 

Conhecimentos Específicos 

31 

A execução de trabalhos protéticos na região de molares é 
dificultada devido à presença de tecido gengival hiperplásico na 
tuberosidade ou no espaço retromolar. Na mandíbula, a 
quantidade de tecido hiperplásico deve ser diminuída em vez de 
removida totalmente. Para isso, utiliza-se o procedimento 
denominado: 

(A) gengivoplastia;  

(B) retalho em rolo;  

(C) cunha distal; 

(D) enxerto gengival livre;  

(E) aumento de coroa clínica. 
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As resinas compostas podem ser classificadas de várias maneiras, 
que incluem o tamanho das partículas de carga, o grau de 
viscosidade e as propriedades ópticas do material, entre outras. 
Aquelas com alta quantidade de carga, passíveis de serem 
acomodadas, que têm alta resistência compressiva ao desgaste e 
que surgiram da busca de substituição do amálgama são as 
resinas: 

(A) condensáveis; 

(B) macroparticuladas; 

(C) microparticuladas;  

(D) convencionais;  

(E) flow. 

 

33 

A remoção cinética do tecido cariado ou, simplesmente, abrasão 
a ar, utiliza jato de ar comprimido, cuja ação abrasiva resulta no 
desgaste da estrutura, produzida pelas partículas de óxido de 
alumínio, e consiste numa intervenção minimamente invasiva de 
lesões de cárie cavitadas. Com relação a essa técnica, é correto 
afirmar que: 

(A) o tamanho e a forma da cavidade são fáceis de serem 
definidos pelo operador; 

(B) há necessidade de isolamento absoluto do campo operatório, 
restrito ao dente a ser tratado; 

(C) os aerossóis de partículas abrasivas são dispersados, sem 
gerar dificuldade de visualização do campo; 

(D) o sistema provoca termogenia durante o desgaste do esmalte 
e da dentina;  

(E) há contato entre o aparelho e o dente, favorecendo a 
sensibilidade tátil do operador. 

 

34 

A perda precoce de um canino decíduo inferior é um indicador 
significativo de uma discrepância do tamanho do dente com 
relação ao tamanho do arco. Ela ocorre frequentemente em 
decorrência da erupção ectópica dos incisivos laterais 
permanentes. A perda unilateral de um canino inferior é 
frequentemente acompanhada de: 

(A) manutenção da simetria do arco;  

(B) aumento do perímetro do arco;  

(C) migração distal dos molares; 

(D) manutenção da linha media dentária;  

(E) colapso lingual do segmento anterior. 

 

35 

Paciente de 43 anos chega ao consultório dentário relatando dor 
localizada, com duração de 1 ou 2 segundos, na região de canino 
superior esquerdo, provocada pela mastigação, a qual cessa ao 
longo do tempo, espontaneamente. Ao exame clínico, observa-se 
uma lesão de cárie na face distal do elemento 23, e o elemento 
não respondeu à percussão, nem à palpação. O exame 
radiográfico revelou normalidade periapical. A conduta clínica 
realizada foi a remoção da cárie e a proteção pulpar, segundo os 
preceitos da dentística operatória, e a sintomatologia cessou. 
Diante do exposto, o diagnóstico da condição pulpar inicial da 
paciente era:  

(A) pulpite aguda purulenta; 

(B) estado pulpar em transição; 

(C) abscesso dento alveolar; 

(D) alteração pulpar inflamatória reversível; 

(E) pulpite aguda irreversível. 

 

36 

Os dentes podem apresentar alterações de cor por uma série de 
fatores. Elas podem ser localizadas ou generalizadas. As 
alterações presentes no íntimo da estrutura dental, provenientes 
de fatores pré e pós-eruptivos, decorrentes de traumatismos, 
infecções periapicais no antecessor, pigmentações pelo 
amálgama, tratamento endodôntico inadequado, e que 
representam a principal indicação para o clareamento dental são 
as manchas: 

(A) intrínsecas; 

(B) por bactéria; 

(C) extrínsecas;  

(D) cromogênicas;  

(E) de Koplik. 

 

37 

Para a remoção de molares permanentes da mandíbula ou, às 
vezes, para a colocação de um grampo com dique de borracha 
para o isolamento absoluto nesses dentes, deve-se realizar o 
bloqueio do nervo: 

(A) lingual;  

(B) bucal longo;  

(C) nasopalatino; 

(D) mentoniano; 

(E) infraorbitário. 

 

38 

O uso da ativação física por luz a fim de promover a 
polimerização dos compósitos odontológicos teve início nos anos 
1970, com o uso da luz ultravioleta.  A partir da década de 1990, 
chegaram ao mercado odontológico os aparelhos à base de LED 
(diodos emissores de luz), que apresentam como característica:  

(A) menor geração de calor; 

(B) baixo custo; 

(C) durabilidade inferior; 

(D) necessidade de filtro; 

(E) peso elevado. 
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A febre escarlate é uma infecção sistêmica causada por 

estreptococos -hemolítico do grupo A. Os pacientes apresentam 
enantema da mucosa oral, que envolve amígdalas, faringe, palato 
mole e língua. Durante os dois primeiros dias da doença, o dorso 
da língua apresenta uma cobertura branca na qual apenas as 
papilas fungiformes podem ser visualizadas. Por volta do quarto 
ou quinto dia, ocorre a descamação da cobertura branca 
revelando uma superfície dorsal eritematosa com papilas 
fungiformes hiperplásicas, denominada:  

(A) petéquias; 

(B) língua em morango; 

(C) angina de Ludwig;  

(D) atrofia papilar; 

(E) língua geográfica. 

 

40 

A classificação das periodontites, como delineada pela Academia 
Americana de Periodontologia, passou por uma revisão 
significativa, em 1999. O conceito de “periodontite de início 
precoce” e todas as suas subdivisões foi reclassificado como: 

(A) periodontite associada a lesões endodônticas; 

(B) abscessos periodontais; 

(C) periodontite crônica; 

(D) doenças periodontais necrosantes;  

(E) periodontite agressiva. 

 

41 

Os fórceps são instrumentos mais utilizados nas exodontias 
simples, em que toda ou grande parte da estrutura coronária 
ainda está presente, possibilitando a sua apreensão. 

O fórceps mais indicado para a extração dos molares inferiores é 
o: 

(A) 18R; 

(B) 150; 

(C) 17; 

(D) 18L; 

(E) 23. 

 

42 

Nos casos de exodontias ou qualquer procedimento em que haja 
disseminação de bactérias por via hematogênica, a antibiótico 
profilaxia recomendada para a profilaxia de endocardite 
infecciosa em pacientes adultos alérgicos à penicilina será: 

(A) amoxicilina, 2 g, 1 hora antes da cirurgia por via oral; 

(B) clindamicina, 600 mg, 1 hora antes da cirurgia por via oral; 

(C) tetraciclina, 50 mg, 1 hora antes da cirurgia por via oral; 

(D) clindamicina, 20 mg, 1 hora antes da cirurgia por via oral; 

(E) amoxicilina, 600 mg, 1 hora antes da cirurgia por via oral. 

 

43 

A doença periodontal pode ocorrer em adolescentes sadios, na 
forma de periodontite agressiva. Radiograficamente, ela 
apresenta aspecto típico, com perdas ósseas verticais nos 
primeiros molares e incisivos. Nesses casos, o exame radiográfico 
mais indicado para a observação dessas perdas ósseas é a:  

(A) radiografia periapical pelo método do paralelismo;  

(B) radiografia panorâmica;  

(C) tomografia computadorizada por feixe cônico (cone beam);  

(D) radiografia periapical pelo método da bissetriz; 

(E) radiografia oclusal. 

 

44 

As radiografias cefalométricas em norma lateral integram as 
documentações ortodônticas e a avaliação das alterações 
morfológicas das vértebras cervicais (C2, C3 e C4) constituem um 
método alternativo e confiável para a avaliação da idade 
esquelética do paciente. Seis fases distintas ocorrem durante o 
desenvolvimento das vértebras cervicais. A Fase 3 corresponde à: 

(A) finalização;  

(B) transição; 

(C) aceleração;  

(D) desaceleração;  

(E) maturação. 

 

45 

O início da sintomatologia da estomatite urêmica pode ser 
abrupto, com placas brancas distribuídas predominantemente na 
mucosa jugal, língua e soalho bucal. Os pacientes podem se 
queixar de gosto desagradável, de dor na boca, ou de uma 
sensação de ardência nessas lesões. O clínico pode detectar um 
odor de amônia no hálito desses pacientes. O aspecto clínico 
pode simular a leucoplasia pilosa oral. Essa estomatite representa 
uma complicação incomum da: 

(A) diabete tipo 1; 

(B) hipertensão arterial; 

(C) insuficiência renal aguda; 

(D) diabete tipo 2; 

(E) insuficiência renal crônica. 
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A seleção de casos ortodônticos na prática geral deriva da 
resposta a diferentes perguntas. Uma dessas perguntas diz 
respeito a como o problema é tipificado. Tal tipificação está 
relacionada às características do caso e suas possíveis formas de 
tratamento. Como parte dessa pergunta, questões como época 
ideal para o tratamento, padrão do esqueleto facial e espaço 
disponível dentro do arco para corrigir a má-oclusão devem ser 
consideradas. Em relação à época ideal para o tratamento 
ortodôntico, é correto afirmar que:  

(A) as estratégias e táticas para o tratamento precoce são 
semelhantes àquelas existentes para o tratamento tardio; 

(B) o tratamento tardio deve competir com o crescimento ativo 
ou utilizar sua dinâmica;  

(C) o tratamento precoce pode ser ajustado, complicado ou 
confundido pelo crescimento; 

(D) com o tempo, o grau de modificação do osso diminui, mas 
persiste, assim o tratamento ainda é possível; 

(E) enquanto o canino superior e segundo pré-molar não 
calcificam, pode-se optar pelo tratamento tardio.  

 

47 

Adolescente de 15 anos, baixa renda, é trazido ao serviço público 
com queixa de dificuldade de mastigação e queixa estética em 
decorrência de perdas múltiplas dentárias. Ao exame clínico e 
radiográfico, verifica-se a presença de extensos espaços 
edêntulos bilaterais em ambos os arcos dentários, bem como na 
região ântero-superior. Levando-se em consideração o relato, a 
indicação protética para o referido paciente é a confecção de: 

(A) sobredentaduras; 

(B) pontes fixa; 

(C) próteses unitárias; 

(D) próteses sobre implantes; 

(E) próteses parciais removíveis. 

 

48 

Mesmo diante de certas limitações, os métodos radiográficos 
convencionais são exames complementares de valor inestimável 
ao exame clínico periodontal. Com relação às radiografias em 
periodontia, é correto afirmar que: 

(A) correspondem a uma estimativa direta conseguida a partir da 
suposta altura coronal normal do osso alveolar na região; 

(B) demonstra a quantidade de osso remanescente, bem como a 
quantidade de osso perdido; 

(C) mostra aspecto típico, com perdas ósseas verticais nos 
primeiros molares uni ou bilateralmente e em incisivos;  

(D) a tomada radiográfica panorâmica é mais indicada para a 
observação das perdas ósseas;  

(E) a tomada radiográfica periapical pelo método da bissetriz é o 
de escolha para observação das perdas ósseas. 

 

49 

De acordo com o Código de Ética Odontológica aprovado pela 
Resolução CFO-118/2012, constitui: 

(A) quebra de sigilo profissional a declinação do tratamento 
empreendido, na cobrança judicial de honorários 
profissionais; 

(B) quebra do sigilo profissional a comunicação ao Conselho 
Regional e às autoridades sanitárias das condições de 
trabalho indignas, inseguras e insalubres; 

(C) infração ética atender paciente que procure cuidados 
profissionais em caso de urgência, quando não houver outro 
cirurgião-dentista em condições de fazê-lo; 

(D) infração ética receber ou cobrar remuneração adicional de 
paciente atendido em instituição pública, ou sob convênio ou 
contrato; 

(E) infração ética atestar atos executados no exercício 
profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu 
representante legal. 

 

50 

A adesão pode ser definida como a força que mantém juntas 
duas substâncias ou substratos, com diferentes composições, 
desde que suas moléculas estejam em íntimo contato. Em relação 
ao mecanismo de interação mecânica existem três fatores 
considerados fundamentais no estabelecimento de um íntimo 
contato entre o adesivo e a estrutura dental, quais sejam: o 
umedecimento, a viscosidade e a rugosidade superficial. 

Em relação a esses fatores, é correto afirmar que: 

(A) o umedecimento é a capacidade que o adesivo tem de 
recobrir totalmente o substrato, incorporando as bolhas de ar 
entre eles; 

(B) se a energia superficial é menor que a tensão superficial, o 
ângulo de contato entre o líquido e o sólido se aproxima de 
zero, representando espalhamento máximo do líquido; 

(C) o molhamento ideal ocorre quando a energia de superfície do 
líquido é maior que a tensão superficial do sólido com o qual 
ele está interagindo; 

(D) o adesivo é efetivo quando, além de estar em contato íntimo 
com o substrato, ele se espalha fácil e rapidamente sobre o 
substrato; 

(E) o aumento da área de adesão relacionado ao aumento da 
rugosidade superficial é inversamente proporcional ao 
aumento da capacidade adesiva.  
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Paciente adulto, 35 anos, compareceu ao consultório 
odontológico queixando-se de fratura de restauração antiga de 
amálgama na face oclusal do elemento 46. Durante a consulta, o 
paciente manifestou intenção de trocar a restauração de 
amálgama por uma restauração de resina composta. Para a troca 
da restauração, considerando-se o desgaste inerente às resinas 
compostas, o cirurgião dentista deverá estar atento para o fato 
de que: 

(A) as restaurações amplas desgastam-se mais lentamente que as 
restaurações conservadoras; 

(B) as taxas de desgaste desses materiais tendem a aumentar ao 
longo do tempo; 

(C) resinas microparticuladas se desgastam mais que  resinas 
híbridas e de partículas pequenas; 

(D) restaurações em dentes anteriores se desgastam mais que 
em dentes posteriores;  

(E) sob cargas mastigatórias repetidas, as microfraturas crescem 
e coalescem predispondo ao desgaste. 

 

52 

Paciente ortodôntico retorna ao consultório para a realização das 
moldagens e o profissional optou por realizar a moldagem inicial 
em alginato ortodôntico, em ambos os arcos. Considerando-se 
que os cuidados com as moldagens fazem parte do controle de 
infecção no consultório odontológico, a substância que poderia 
ser indicada para fins de desinfecção desses moldes seria o(a): 

(A) iodofórmio; 

(B) glutaraldeído; 

(C) água destilada; 

(D) composto fenólico;  

(E) ácido acético. 

 

53 

A utilização de anestésicos locais na odontologia não é isenta de 
efeitos adversos. Em relação à sobredosagem de anestésicos 
locais, é correto afirmar que: 

(A) a relativa decorre de um volume excessivo de anestésicos 
devido à utilização de um grande número de tubetes; 

(B) a absoluta decorre da administração de doses adequadas, 
porém, no interior de um vaso sanguíneo, atingindo 
rapidamente concentrações superiores às habituais; 

(C) quando associada aos vasoconstrictores, causa queda brusca  
da pressão arterial, seguido de hemorragia intracraniana em 
pacientes susceptíveis;  

(D) ocorre quando o profissional não tem pleno conhecimento 
das doses máximas dos sais anestésicos, empregando 
grandes volumes das soluções anestésicas; 

(E) o uso de aspiração negativa e de injeção lenta, na razão de 5 
mililitros por minuto, são imperativos quando da realização 
da anestesia intraoral. 

 

54 

Paciente de 14 anos chega ao consultório odontológico com 
queixa de ausência de erupção de caninos permanentes 
superiores. Como as radiografias convencionais são projeções de 
estruturas tridimensionais em um plano, apenas duas dimensões 
são obtidas. Por esse motivo, diversos autores criaram métodos 
utilizando as próprias técnicas intrabucais para obter a terceira 
dimensão. Dentre esses métodos encontra-se o de Clark, que:  

(A) também é conhecido como método da dupla incidência; 

(B) baseia-se no princípio físico da ação e reação; 

(C) realiza duas radiografias periapicais da mesma área, variando 
a incidência horizontal; 

(D) utiliza duas radiografias periapicais perpendiculares entre si; 

(E) não é indicado para localizar estruturas na maxila. 

 

55 

De acordo com o protocolo de atendimento odontológico de 
pacientes que fazem uso de anticoagulantes, sugerido por 
Eduardo Dias de Andrade (2014), é correto afirmar que: 

(A) quando a Razão Normatizada Internacional (RNI) for igual a 
3,5 não é necessário alterar a dosagem ou suspender o uso 
do anticoagulante, no caso de procedimentos cirúrgicos mais 
simples; 

(B) os pacientes que requerem mais de uma dose de antibióticos 
devem ter a Razão Normatizada Internacional (RNI) avaliada 
durante os sete primeiros dias após o procedimento e uso 
deste medicamento;   

(C) como medida transoperatória nos casos de indicação de 
exodontias múltiplas, deve-se agendar o maior número de 
sessões. Além disso após exodontia, as suturas devem ser 
oclusivas; 

(D) nas urgências odontológicas, quando a expectativa é de que a 
intervenção poderá gerar sangramento excessivo, o 
atendimento deverá ser feito no consultório odontológico, 
após avaliação médica inicial;    

(E) como cuidado pós-operatório, sugere-se para o controle de 
dor, a prescrição de analgésico e anti-inflamatórios, optando-
se pelo ácido acetilsalicílico e pelos anti-inflamatórios não 
esteroidais, respectivamente.  

 

56 

Paciente do gênero masculino, 40 anos, tabagista, chega ao 
consultório odontológico referindo dor unilateral na face média e 
superior, em particular dentro e ao redor do olho, com irradiação 
para a região temporal e a parte superior da bochecha. Segundo 
o paciente, a dor tem início abrupto, é intensa e muitas vezes 
queima ou é lancinante. Os ataques podem ocorrer mais de oito 
vezes por dia ou em dias alternados, durando de 15 minutos a 3 
horas. Essa descrição diz respeito a:  

(A) edema da medula óssea; 

(B) cefaleia em salvas; 

(C) neuralgia pós-herpética; 

(D) arterite temporal; 

(E) miastenia grave. 
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Os tumores de glândulas salivares constituem uma importante 
área no campo da patologia oral e maxilofacial. A alternativa 
composta apenas por tumores malignos das glândulas salivares é: 

(A) adenoma pleomórfico, carcinoma mucoepidermóide, 
carcinoma de ducto salivar; 

(B) carcinoma mioepitelial,  cistoadenocarcinoma, 
adenocarcinoma sebáceo; 

(C) sialoblastoma, mioepitelioma, adenocarcinoma de células 
claras; 

(D) papiloma ductal invertido, carcinoma de pequenas células, 
tumor de Warthin; 

(E) papiloma intraductal, oncocitoma, carcinoma epitelial-
mioepitelial. 

 

58 

Paciente adulto chega ao consultório e durante a anamnese 
queixa-se da tríade de dermatite, demência e diarreia. Ao exame 
clínico observou-se estomatite e glossite, com língua 
apresentando-se vermelha, lisa e inflamada. 

Tal descrição está associada à deficiência de:  

(A) vitamina A; 

(B) riboflavina; 

(C) tiamina; 

(D) niacina; 

(E) piridoxina. 

 

59 

Paciente de 15 anos de idade comparece ao consultório 
odontológico com queixa de manchas e pequenos buracos em 
seus dentes. Ao exame clínico observam-se superfícies com 
opacidade marcante que parecem giz branco. Partes da superfície 
exposta à atrição ou desgaste parecem menos afetadas. 
Considerando-se o modelo para registro de fluorose, o escore do 
índice de Thylstrup e Fejerskkov a que se aplica a descrição 
anterior é:  

(A) 3 (três); 

(B) 4 (quatro); 

(C) 5 (cinco); 

(D) 6 (seis); 

(E) 7 (sete). 

 

60 

O controle da dieta em crianças é uma estratégia fundamental na 
prevenção da cárie dentária. Nesse sentido, o uso de adoçantes 
de volume (calóricos), que desempenham um papel importante 
devido às boas propriedades tecnológicas (doçura, higroscopia e 
solubilidade), segurança bem estabelecida e aceitação 
controlada, pode ser uma alternativa na prevenção dessa doença. 
Esses adoçantes podem ser usados em guloseimas, chicletes, 
balas macias e outros doces. No entanto, como podem induzir 
diarreia osmótica, devem ter seu uso controlado. São exemplos 
de açúcares calóricos: 

(A) sucralose e isomalt; 

(B) taumatina e manitol; 

(C) xilitol e aspartame; 

(D) sorbitol e miraculina;  

(E) maltitol e lycasin. 

 

61 

Procedimento alternativo para dentes permanentes jovens que 
necessitam de um preparo dental mínimo para a remoção 
completa do tecido cariado em pequenas cavidades do tipo 
Classe I, e que em seguida realiza-se a restauração em resina 
composta e o selamento das fissuras adjacentes susceptíveis à 
cárie; trata-se de:  

(A) restauração preventiva em resina; 

(B) selamento de cárie; 

(C) tratamento restaurador atraumático; 

(D) selantes de fóssulas e fissuras;   

(E) adequação do meio bucal. 

 

62 

Os resíduos de serviços de saúde   SS  são parte importante do 
total de resíduos sólidos urbanos, não necessariamente pela 
quantidade gerada (cerca de 1% a 3% do total), mas pelo 
potencial de risco que representam   saúde e ao meio ambiente. 
Os  SS são classificados em função de suas características e 
consequentes riscos que podem acarretar ao meio ambiente e   
saúde. Soluções reveladoras e fi adores em radiologia constituem 
efluentes de processadores de imagem, e por isso fazem parte do 
grupo:  
(A) rejeitos radioativos; 

(B) resíduos equiparados a resíduos domiciliares; 

(C) resíduos químicos; 

(D) resíduos potencialmente infectantes; 

(E) resíduos perfurocortantes. 

 

63 

De acordo com Neville et al. (2009), as disfunções 
temporomandibulares podem ser classificadas em distúrbios 
musculares e artrogênicos. Dentre os distúrbios artrogênicos, 
encontram-se: 

(A) inflamação, trauma e atrofia; 

(B) dor, fibromialgia e artrite; 

(C) atrofia, fratura e miosite; 

(D) sinovite, deslocamento e subluxação; 

(E) hiperatividade, espasmo e trismo. 

 

64 

Com relação ao preparo cavitário de uma cavidade Classe I 
profunda, em que o material empregado será o amálgama de 
prata, o primeiro passo será:  

(A) eliminar o esmalte dental sem suporte ao redor da lesão 
cariosa; 

(B) proteger a parede pulpar com material biocompatível, para 
realizar proteção térmica; 

(C) estender o preparo aos sulcos remanescentes e defeitos 
anatômicos oclusais;  

(D) remover a dentina cariada com brocas esféricas grandes e 
colheres de dentina; 

(E) manter as paredes da cavidade planas e paralelas ao longo do 
eixo do dente. 
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65 

A conferência de consenso sobre o tratamento restaurador da 
Academia Americana de Odontopediatria confirmou o apoio à 
indicação dos selantes, e concluiu que eles são efetivos na 
prevenção de cárie e podem prevenir a progressão de lesões de 
cárie não cavitadas. Diante disso, é correto afirmar que:  

(A) materiais à base de ionômero de vidro têm demonstrado 
eficácia como selante;  

(B) os selantes resinosos dispensam controle periódico e 
necessidade de resselamento;  

(C) os métodos de inserção do selante não necessitam de 
profilaxia da superfícies de fóssulas e fissuras;  

(D) para a utilização de selantes resinosos não há necessidade de 
avaliação do risco da superfície dental;  

(E) o potencial benefício no uso do selante pode ocorrer em 
qualquer superfície dental e em qualquer idade. 

 

66 

A aparência, a localização e o número das lesões de mancha 
branca são fatores importantes para diferenciá-las dos distúrbios 
qualitativos no desenvolvimento do esmalte. As lesões de 
mancha branca localizadas no terço médio, incisal ou ponta de 
cúspide de extensão limitada, e formato oval ou redondo, são 
denominadas: 

(A) cárie ativa; 

(B) fluorose; 

(C) opacidade; 

(D) cárie inativa;  

(E) cárie crônica. 

 

67 

Dentre as doenças virais de transmissão ocupacional na prática 
odontológica, podem ser citadas: 

(A) rubéola, herpes simples, AIDS, toxoplamose; 

(B) hepatite, herpes simples, AIDS,  gripe; 

(C) AIDS, escarlatina, toxoplasmose, gripe; 

(D) AIDS, condiloma, toxoplasmose, hepatite; 

(E) herpes simples, AIDS, gripe, toxoplasmose. 

 

68 

O material mais comumente utilizado para o capeamento pulpar 
direto, pulpotomia e apicificação de dentes permanentes é o 
hidróxido de cálcio. Entretanto, recentemente pesquisas têm 
demonstrado resultados mais promissores com o emprego de: 

(A) agregado trióxido mineral;  

(B) paramono cloro-fenol-canforado;  

(C) ácido etilenodiamino tetra-acético; 

(D) cimento de ionômero de vidro; 

(E) hidroxiapatita. 

 

69 

O bruxismo é um hábito bucal da infância, que consiste em 
ranger os dentes. Quando esse hábito se prolonga pela idade 
adulta podem surgir problemas como: 

(A) anquilose da articulação temporomandibular;  

(B) doença articular degenerativa;  

(C) perimólise;  

(D) anquilose dento-alveolar; 

(E) disfunção temporomandibular. 

 

70 

Nos procedimentos operatórios ou cirúrgicos dos dentes 
decíduos inferiores, deve ser respeitada a localização do forame 
mandibular da criança em relação ao paciente adulto. Assim, na 
anestesia alveolar inferior da criança deve-se executar a injeção 
do anestésico em uma posição mais: 

(A) superior e anterior; 

(B) superior e posterior; 

(C) inferior e posterior; 

(D) inferior e anterior; 

(E) superior e oblíqua. 
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