
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - ESF/SB

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 (Provas) e nem copiar 
o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado 
em http:www.spdmpais.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1-  Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), 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 pessoais, o emprego escolhido, indicados no 
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala 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 (Prova) é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala 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.

7 -  Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos 
ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da 
prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua 
prova objetiva.

AGENDA 

  03/08/2014, PROVAS OBJETIVAS/
RECEBIMENTO DE TÍTULOS. 

 04/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos 
Exemplares das Provas Objetivas.

  06/08/2014, Disponibilização das Imagens dos 
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

  07/08 e 08/08/2014, Interposição de 
Recursos Administrativos quanto as questões 
das Provas Objetivas. 

 15/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

  18/08/2014, Divulgação do Resultado Final 
das Notas das Provas Objetivas.

  19/08/2014, Divulgação dos Candidatos de 
Empregos de Nível Superior que terão os 
títulos analisados.

  19/08/2014, Relação dos Candidatos Convocados 
para a etapa de Avaliação Psicológica.

 23/08 e/ou 24/08/2014, AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA.

  25/08/2014, Divulgação da Nota Preliminar 
da Avaliação de Títulos.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de Recursos 
contra o Resultado da Nota Preliminar da 
Avaliação de Títulos.

  29/08/2014, Resultado Final da Nota Final 
da Avaliação de Títulos.

  28/08 a 29/08/2014, Solicitação de VISTAS 
DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de 
Recursos contra Avaliação de Psicológica.

  08/09/2014, Divulgação do Resultado Final.

CADERNO: 1 

INFORMAÇÕES: 
 Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
 Internet: www.spdmpais.org.br 

 E-mail: spdm2014@biorio.org.br

CÓDIGO: TSB94, TSB08 e TSB54

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Integral à Saúde

Organização Social de Saúde
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 

O DESASTRE DO BRASIL
                                                                Carlos Nejar, O Globo, 10/7/2014
 

Este desastre do futebol brasileiro diante da 
Alemanha, em goleada, começou bem antes da 
lesão propositada em Neymar, veio bem antes 
de quando Felipão mostrou-se desatualizado, 
soberbo, ditador; veio antes pela excessiva 
propaganda, cuidando dos mínimos gestos 
e movimentos de nossos jogadores, como 
se fossem deuses, novos e opulentos, com a 
supervalorização dos pés, como se pensassem ou 
criassem a ordem do universo. Não foi apenas a 
seleção alemã superior, houve negligência, pane, 
lapso dos atletas nacionais e como de início se viu 
um time de sopro curto. O preço foi muito caro.

QUESTÃO 1
Em relação à afirmação de que o desastre começou bem 
antes da lesão de Neymar, o texto:

(A) não esclarece onde está o começo do desastre;
(B) diz que o desastre começou com a desatualização do 

Felipão;
(C) informa que o desastre teve início com a arrogância 

do treinador;
(D) explica que o desastre é fruto do exagero de cuidado 

com os jogadores;
(E) justifica que o desastre era inevitável em função da 

falta de inteligência.

QUESTÃO 2
“Este desastre do futebol brasileiro diante da 
Alemanha”; a expressão “diante da” pode ser substituída 
adequadamente por:

(A) contra a;
(B) para a;
(C) frente à;
(D) em relação à;
(E) de encontro à.

QUESTÃO 3
A frase que não mostra um exemplo de grau superlativo 
é:

(A) “Este desastre do futebol brasileiro diante da 
Alemanha, em goleada, começou bem antes da lesão 
propositada em Neymar...”;

(B) “... veio bem antes de quando Felipão mostrou-se 
desatualizado, soberbo, ditador...”;

(C) “... veio antes pela excessiva propaganda, cuidando 
dos mínimos gestos e movimentos de nossos 
jogadores...”;

(D) “... como se fossem deuses, novos e opulentos, com 
a supervalorização dos pés, como se pensassem ou 
criassem a ordem do universo”;

(E) “O preço foi muito caro”.

QUESTÃO 4
Ao dizer que a lesão em Neymar foi “propositada”, o 
autor do texto participa da opinião de que essa lesão foi:

(A) intencionalmente praticada pelo adversário;
(B) casualmente feita no calor do jogo;
(C) prontamente punida pelo juiz da partida;
(D) inevitavelmente ocorrida em atletas de ponta;
(E) repetidamente praticada em jogos da Copa.

QUESTÃO 5
“veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos 
mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores, 
como se fossem deuses, novos e opulentos, com a 
supervalorização dos pés, como se pensassem ou 
criassem a ordem do universo. Não foi apenas a 
seleção alemã superior, houve negligência, pane, 
lapso dos atletas nacionais e como de início se viu um 
time de sopro curto. O preço foi muito caro.”

Considerando as três ocorrências do vocábulo “como”, 
sublinhadas no texto, pode-se afirmar que:

(A) apresentam valores semânticos diferentes;
(B) só as duas primeiras ocorrências mostram o mesmo 

valor semântico;
(C) a última ocorrência tem valor semântico de tempo;
(D) as três ocorrências mostram valor de comparação;
(E) só as duas últimas ocorrências mostram o mesmo 

valor semântico.
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QUESTÃO 6
Ao dizer que “como de início se viu um time de sopro 
curto”, no termo sublinhado o autor empregou uma 
figura de linguagem denominada:

(A) metonímia;
(B) metáfora;
(C) pleonasmo;
(D) eufemismo;
(E) hipérbole.

QUESTÃO 7
A palavra “goleada” apresenta um sufixo (-ada), com 
valor de coletivo, como ocorre em:

(A) jogada;
(B) bananada;
(C) laranjada;
(D) trombada;
(E) poeirada.

QUESTÃO 8
O par abaixo que é formado por classes de palavras 
diferentes das demais é:

(A) futebol brasileiro;
(B) excessiva propaganda;
(C) mínimos gestos;
(D) atletas nacionais;
(E) muito caro.

QUESTÃO 9
O texto desta prova tem a finalidade de:

(A) elogiar o futebol brasileiro;
(B) lamentar a violência nos campos de futebol;
(C) criticar alguns aspectos de nossa seleção;
(D) apontar medidas que possam melhorar o nosso futebol;
(E) mostrar a tristeza do povo brasileiro pela derrota.

QUESTÃO 10
“com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou 
criassem a ordem do universo”; nessa frase do texto há 
uma relação de sentido implícita entre dois elementos, 
que só NÃO pode ser expressa por:

(A) corpo e mente;
(B) prática e teoria;
(C) pés e cabeça;
(D) trabalho e comodismo;
(E) atividade e pensamento.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 11
“Um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou a 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”  conceitua:

(A) vigilância epidemiológica;
(B) vigilância nutricional;
(C) vigilância sanitária;
(D) sistema de vigilância nutricional;
(E) segurança alimentar e nutricional (SAN).

QUESTÃO 12
A Tuberculose é considerada um problema de saúde 
pública porque:

(A) ainda é frequente no Brasil, e sua ocorrência está 
diretamente associada ao modo de viver e trabalhar 
do indivíduo;

(B) apresenta distribuição uniforme pelo Brasil, 
acometendo, predominantemente, a raça negra;

(C) tem alta incidência nas camadas mais pobres e no 
gênero feminino;

(D) a transmissão é direta de pessoa a pessoa e vem 
apresentando diminuição da incidência;

(E) apresenta declínio na taxa de prevalência, estando 
praticamente erradicada na região Sudeste.

QUESTÃO 13
Por universalização da saúde, expressão corrente no 
movimento sanitário início da chamada Nova República, 
entende-se a:

(A) unificação das medidas preventivas e curativas;
(B) abordagem compreensiva dos problemas de saúde;
(C) aplicação das medicinas alternativas no atendimento 

médico;
(D) extensão do direito à assistência médica gratuita para 

toda a população;
(E) cobertura do atendimento exclusivamente aos 

grupos de riscos biológicos.
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QUESTÃO 14
A atenção primária de saúde compõe-se de algumas 
atividades ou ações básicas de saúde, dentre as quais 
encontramos as seguintes, EXCETO:

(A) educação para a saúde e sobre métodos de prevenção 
de doenças;

(B) atendimento dos problemas de alimentação e 
abastecimento de água;

(C) tratamento de doenças independente da 
complexidade;

(D) imunização;
(E) combate às enfermidades endêmicas locais.

QUESTÃO 15
Entre os indicadores de saúde, o mais conhecido e 
utilizado, e que está associado diretamente às condições 
econômicas, sociais e ambientais é:

(A) a taxa de mortalidade proporcional por idade;
(B) o coeficiente de mortalidade infantil;
(C) a taxa de esperança de vida;
(D) o coeficiente de morbidade;
(E) a taxa de letalidade.

QUESTÃO 16
No início da década de 1990 ocorreu, no Rio de Janeiro, 
uma epidemia cuja principal causa de sua disseminação 
era a falta de saneamento básico. A epidemia retratada 
foi de:

(A) meningite;
(B) sarampo;
(C) dengue;
(D) tétano;
(E) cólera.

QUESTÃO 17
O Sistema Único de Saúde - SUS possui, em cada esfera 
de governo, as seguintes instâncias colegiadas:

(A) Fundo Nacional de Saúde e associação de moradores;
(B) Programa de Saúde da Família e Comissão Intergestora 

Tripartite;
(C) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde;
(D) Comissão Intersetorial e Conselho Tutelar;
(E) Ministério da Saúde e Distrito Federal.

QUESTÃO 18
Avalie se, de acordo com a Organização Mundial de Saúde 
– OMS, são fatores determinantes e condicionantes da 
saúde:

I. Lazer e trabalho.
II. Alimentação, saneamento básico, educação e acesso 

a serviços.
III. Transporte, moradia, renda e meio ambiente.
IV. Meio ambiente e moradia, exclusivamente.
V. Renda, lazer e trabalho, exclusivamente.

É correto APENAS o que consta em:

(A) IV e V;
(B) II e V;
(C) II;
(D) III;
(E) I, II e III.

QUESTÃO 19
A inalação da fumaça de derivados do tabaco por 
indivíduos não fumantes que convivem com fumantes 
em ambientes fechados é denominada:

(A) tabagismo ativo;
(B) antitabagismo;
(C) fator de risco;
(D) fator de proteção;
(E) tabagismo passivo.

QUESTÃO 20
Em relação às doenças de notificação compulsória, pode-
se afirmar que:

(A) somente os casos suspeitos devem ser notificados;
(B) apenas os casos confirmados devem ser notificados;
(C) o caso suspeito não deve ser notificado antes da 

confirmação clínica;
(D) a notificação de casos suspeitos é fundamental para 

o controle de determinadas doenças;
(E) a notificação da doença deve ser feita após a 

confirmação laboratorial.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Avalie se constituem direitos fundamentais dos técnicos 
em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal:

I - Executar, sob a supervisão do cirurgião-dentista, os 
procedimentos constantes na Lei nº 11.889/2008 e 
nas Resoluções do Conselho Federal.

II - Resguardar o segredo profissional.
III - Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público 

ou privado onde as condições de trabalho não sejam 
dignas, seguras e salubres. 

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.

QUESTÃO 22
São atribuições do Técnico em Saúde Bucal (TSB), sob 
supervisão de um cirurgião-dentista, EXCETO:

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

(B) supervisionar, sob delegação do cirurgião-dentista, o 
trabalho dos auxiliares de saúde bucal;

(C) proceder à limpeza e à antissepsia do campo 
operatório, antes e após atos cirúrgicos, inclusive em 
ambientes hospitalares;

(D) participar da realização de levantamentos e estudos 
epidemiológicos, na categoria de examinador; 

(E) aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, 
manuseio e descarte de produtos e resíduos 
odontológicos. 

QUESTÃO 23
As dentições completas decídua e permanente 
apresentam respectivamente:

(A) 20 e 28 dentes;
(B) 20 e 32 dentes;
(C) 24 e 28 dentes;
(D) 24 e 32 dentes;
(E) 28 e 32 dentes.

QUESTÃO 24
Os dentes que têm a função de dilacerar e rasgar os 
alimentos demasiado duros para serem cortados são os:

(A) Incisivos centrais;
(B) incisivos laterais; 
(C) caninos;
(D) pré-molares;
(E) molares.

QUESTÃO 25
Num padrão de normalidade, o primeiro dente de leite a 
aparecer na boca do bebê é o:

(A) incisivo central inferior;
(B) incisivo central superior;
(C) incisivo lateral inferior;
(D) incisivo lateral superior;
(E) canino superior.

QUESTÃO 26
Paciente com 8 anos de idade chegou ao consultório; 
o exame clínico do cirurgião dentista detectou cárie no 
elemento 75 e fratura do elemento 11. A cárie e a fratura 
se referem respectivamente aos seguintes elementos:

(A) segundo pré-molar inferior esquerdo e incisivo 
central superior permanente direito;

(B) segundo pré-molar inferior direito e incisivo central 
superior permanente esquerdo;

(C) segundo molar inferior decíduo direito e incisivo 
central superior permanente direito;

(D) segundo molar inferior decíduo esquerdo e incisivo 
central superior permanente direito;

(E) segundo molar superior decíduo esquerdo e incisivo 
central superior permanente esquerdo.

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a  tecido 
mole da cavidade oral:

(A) palato;
(B) gengiva inserida;
(C) mucosa alveolar;
(D) língua;
(E) gengiva livre.
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QUESTÃO 28
São músculos responsáveis pelos movimentos da 
mandíbula, EXCETO:

(A) temporal;
(B) frontal;
(C) supra-hioideos;
(D) pterigoideo mesial; 
(E) masseter.

QUESTÃO 29
A Ponte de Esmalte é uma saliência de esmalte que une as 
cúspides disto-vestibular e mésio-lingual, interrompendo 
o trajeto do sulco principal mésio-distal do seguinte 
elemento dentário:

(A) primeiro molar superior;
(B) primeiro molar inferior;
(C) segundo molar inferior;
(D) primeiro pré-molar superior;
(E) segundo pré-molar inferior.

QUESTÃO 30
Sobre a Hepatite B é correto afirmar que:

(A) a fonte de transmissão é o próprio homem e a 
transmissão é direta, pelas mãos, água ou alimentos 
contaminados;

(B) não existe vacina para prevenção desse tipo de 
hepatite, nem existem medidas específicas  eficazes 
para redução do risco de transmissão após exposição 
ao vírus;

(C) uma infecção causada por fungos, que precisam de 
tratamento em praticamente todos os casos para que 
se obtenha a cura;

(D) as principais vias de transmissão do vírus são a 
parenteral, a sexual e a vertical;

(E) seu contato se dá por fômites inanimados ou contato 
direto pessoa a pessoa.

QUESTÃO 31
São procedimentos para diminuir o risco de transmissão 
pelo contato direto e indireto com o paciente, EXCETO:

(A) higienização das mãos;
(B) uso de avental e luvas;
(C) manter o cabelo solto e sem gorro;
(D) uso de equipamentos de proteção individual;
(E) desinfecção concorrente das secreções e dos artigos 

contaminados.

QUESTÃO 32
Os profissionais da área de saúde, por estarem mais 
expostos, possuem um risco elevado de contrair 
doenças infecciosas. Por isso, devem estar devidamente 
imunizados. As seguintes vacinas são indicadas com essa 
finalidade, EXCETO:

(A) vacina contra hepatite B;
(B) vacina contra HPV;
(C) vacina BCG;
(D) vacina contra influenza;
(E) vacina DT(dupla adulto).

QUESTÃO 33
A atuação integrada de três profissionais – o técnico e o 
auxiliar em saúde bucal (TSB e ASB, respectivamente) e 
o cirurgião-dentista – se apresentou nas últimas décadas 
como uma boa conformação para equipes responsáveis 
por ações de prevenção, promoção e recuperação em 
saúde bucal.  Assinale a alternativa que corresponde a 
uma das atribuições do TSB:

(A) preparar o paciente para o atendimento;
(B) preparar modelos em gesso e fazer a limpeza do 

instrumental;
(C) realizar pequenas cirurgias;
(D) prescrever medicamentos;
(E) inserir material restaurador para reparar cáries.  

QUESTÃO 34
Sonda milimetrada, cureta de Gracey e foice são 
instrumentos utilizados pela seguinte especialidade 
odontológica:

(A) cirurgia;
(B) dentística;
(C) endodontia;
(D) odontopediatria;
(E) periodontia. 

QUESTÃO 35
Quando houver a esfoliação do primeiro molar superior 
decíduo, ele será substituído na arcada permanente pelo:

(A) primeiro molar superior;
(B) primeiro molar inferior;
(C) segundo molar superior;
(D) segundo molar inferior;
(E) primeiro pré-molar superior.  
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QUESTÃO 36
Para executar um tratamento endodôntico o cirurgião-
dentista pode usar:

(A) moldeira;
(B) fórceps;
(C) lentulo;
(D) alavanca;
(E) cureta.

QUESTÃO 37
Quando fazemos ataque ácido à estrutura do dente que 
irá receber uma restauração de resina composta usamos:

(A) ácido fosfórico a 37%;
(B) ácido ortofosfórico  a 17%;
(C) ácido clorídrico a 25%;
(D) ácido fluorídrico a 39%;
(E) ácido fluorídrico a 8%.

QUESTÃO 38
Em prevenção podemos utilizar a eritrosina para:

(A) estimulação da salivação;
(B) evidenciação de placa bacteriana;
(C) remoção de tártaro;
(D) diminuição do pH da placa bacteriana;
(E) remineralização de manchas brancas.

QUESTÃO 39
Assinale a alternativa que define corretamente as 
cavidades classe IV de dentística:

(A) são cavidades localizadas na região cervical dos 
dentes posteriores;

(B) são cavidades localizadas na região cervical dos 
dentes anteriores; 

(C) são cavidades que envolvem o ângulo incisal dos 
dentes anteriores;

(D) são cavidades localizadas na oclusal dos dentes 
posteriores;

(E) são cavidades que envolvem 2 ou 3 paredes dos 
dentes posteriores.  

QUESTÃO 40
O forame mentoniano se localiza no seguinte osso:

(A) frontal;
(B) temporal;
(C) parietal;
(D) mandíbula;
(E) maxila

QUESTÃO 41
Com relação às características das embalagens 
utilizadas em autoclave para esterilizar os instrumentais 
odontológicos, é INCORRETO afirmar que:

(A) as embalagens não devem permitir a entrada de 
vapor;

(B) devem ser barreira microbiológica;
(C) o polímero e o copolímero que compõem a 

embalagem não deve delaminar;
(D) devem ser compatíveis com as dimensões do artigo a 

ser esterilizado;
(E) devem evitar a liberação de fibras e partículas.

QUESTÃO 42
A cárie é uma doença multifatorial. Pode ser prevenida 
em nível individual, coletivo e profissional. Consiste num 
método de prevenção individual da cárie apenas:

(A) fluoretação da água de abastecimento;
(B) realização de controle radiográfico mensal;
(C) realização de tratamento restaurador;
(D) uso de selantes resinosos;
(E) uso diário de dentifrício fluoretado.

QUESTÃO 43
A gengivite é uma doença que afeta o periodonto de 
proteção. São características clínicas dessa patologia, 
EXCETO: 

(A) gengiva com aspecto de casca de laranja; 
(B) gengiva de cor avermelhada;
(C) hiperemia gengival;
(D) presença de placa bacteriana;
(E) sangramento à sondagem.

QUESTÃO 44
Se o próximo paciente a ser atendido realizará uma 
exodontia do elemento 26, o seguinte instrumento NÃO 
é necessário para a montagem da bandeja clínica de 
atendimento:

(A) alavanca;
(B) afastador;
(C) alicate 139;
(D) fórceps 18l;
(E) carpule.
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QUESTÃO 45
O seguinte equipamento é responsável pela polimerização 
da resina composta:

(A) ultrassom;
(B) laser de alta potência;
(C) amalgamador;
(D) manômetro;
(E) fotopolimerizador. 

QUESTÃO 46
As superfícies do consultório contaminadas por sangue 
ou secreção devem ser submetidas a processo de:

(A) higienização/esterilização;
(B) descontaminação/esterilização;
(C) descontaminação/desinfecção;
(D) esterilização;
(E) desinfecção. 

QUESTÃO 47
No atendimento ao paciente, sempre que houver 
manipulação de sangue, saliva, mucosa ou pele devemos 
usar luvas para proteção, as luvas devem:

(A) ser lavadas com álcool quando não estéril;
(B) ser tratadas para o reaproveitamento;
(C) ser trocadas após o atendimento de cada paciente;
(D) ser usadas em dois pares para atendimentos de curta 

duração;
(E) ser de borracha.

QUESTÃO 48
O material odontológico que apresenta adesividade à 
estrutura dental, biocompatibilidade e liberação de íons 
de flúor é chamado:

(A) cimento de óxido de zinco;
(B) cimento de fosfato de zinco;
(C) cimento hidróxido de cálcio;
(D) cimento de ionômero de vidro;
(E) pasta zinco-enólica.

QUESTÃO 49
O primeiro sinal clínico do aparecimento da doença cárie 
é: 

(A) mancha branca; 
(B) mancha cinza;
(C) mancha preta;
(D) cavitação;
(E) erupção.

QUESTÃO 50
O aparelho que faz a lavagem automática dos 
instrumentais odontológicos é chamado de:

(A) destilador;
(B) fotopolimerizador;
(C) lavadora ultrassônica;   
(D) plastificador;
(E) amalgamador.




