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Auxiliar de Saúde Bucal
• ESF
Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova.
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

março

20

20 de março

40 questões

9 às 12h30

3h30 de duração*

.
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Conhecimentos Gerais

(20 questões)

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto.
Qual a razão da disposição das letras na máquina de escrever?
No primeiro modelo de máquina de escrever, desenvolvido em
1867, as letras eram de fato dispostas em ordem alfabética. Porém,
seu criador, o norte-americano Christopher Latham Sholes, incumbiu o amigo James Densmore de descobrir uma forma de melhorar
a disposição das teclas. Ele estudou as combinações de letras mais
utilizadas na língua inglesa e optou por colocá-las distantes umas
das outras de modo a evitar que hastes próximas subissem juntas e
ficassem embolando umas às outras. Embora várias outras propostas de distribuição tenham sido sugeridas ao longo dos tempos, o
teclado de Densmore tornou-se modelo padrão em todo o mundo.
Vale citar que, por conta das seis primeiras letras da fileira superior,
ele foi chamado de teclado QWERTY.
http://.guia dos curiosos.com.br/perguntas/179/3/invencoes.html

1. Considerando o texto, analise as afirmativas abaixo.
1. A disposição das letras dos teclados tem como lógica a língua inglesa.
2. Houve muitas propostas para a disposição das letras nos
teclados das máquinas de escrever.
3. Christopher Latham Sholes e James Densmore são os personagens principais do texto.
4. A expressão sublinhada no texto desempenha a função de
aposto no texto.
5. A frase: “Embora várias outras propostas de distribuição
tenham sido sugeridas ao longo dos tempos” é uma oração
coordenada adversativa já que traz sentido de oposição à
ideia posta anteriormente a ela.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
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2. Avalie as frases abaixo, quanto à concordância
nominal, valendo-se do seguinte código:
A. se só a frase 1 estiver correta.
B. se ambas as frases estiverem corretas.
Frases:
( ) 1. Era-me necessária a aprovação da chefia.
2. Era-me necessário a aprovação da chefia.
( ) 1. Aos espertos, nunca foi necessária essa
reprimenda. / 2. Aos espertos, nunca foi
necessário reprimenda.
( ) 1. Para melhor compreender a existência,
é necessário um pouco de ignorância.
2. Para melhor compreender a existência,
é necessária ignorância.
( ) 1. Ela mesma tomou parte na violenta luta.
2. Ela mesmo tomou parte na violenta luta.
( ) 1. Entrada é proibido.
2. A entrada é proibida.

4. Na oração: “Ele estudou as combinações de letras
mais utilizadas na língua inglesa”, o termo sublinhado é:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

A•B•A•A•B
A•B•A•B•B
B•A•A•B•B
B•A•B•A•A
B•B•B•A•A

3. Assinale a alternativa correta quanto à regência
verbal.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Preferia desenhar à escrever.
Preferia mais desenhar a escrever.
Preferia mais desenhar do que escrever.
Preferia mais desenhar que escrever.
Preferia desenhar a escrever.

Objeto indireto.
Ajunto adnominal.
Núcleo do objeto direto.
Agente da passiva.
Sujeito composto.

5. Sobre a redação de Requerimento e Ofício, assinale
a alternativa correta.
a. (
b.
c.

d.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

e.

) Requerimento é um documento de circulação
apenas interna.
( ) O requerimento tem como fecho a seguinte
fórmula: Nesses termos/Pede diferimento.
( ) A frase: “Vossa Senhoria deve nomear vosso
substituto para suas férias” está correta e pode
fazer parte de um Ofício.
( X ) Em comunicações oficiais, está abolido o uso
do tratamento digníssimo (DD). A dignidade
é pressuposto para que se ocupe qualquer
cargo público, sendo desnecessária sua repetida evocação.
( ) O Ofício é uma modalidade de comunicação
entre unidades administrativas de um mesmo
órgão, que podem estar hierarquicamente em
mesmo nível ou em nível diferente.

Aspectos históricos,
geográficos e culturais

5 questões

6. Barbieri, Benedet, Billezimo, Casagrande, Dario,
Darós, De Lucca, Martinello, Meller, Millanese, Milioli,
Netto, Ortolan, Pavan, Piazza, Pierini, Pizzetti, Scotti,
Sonego, Tomé, Venzon e Zanette foram algumas das
famílias pioneiras de Criciúma.
Assinale a alternativa que indica a origem desses
imigrantes.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
( )
(X)

Sul da Itália – Sicília.
Sul da Espanha – Andaluzia.
Sul do Brasil – Rio Grande do Sul.
Norte de Portugal – Sintra.
Norte da Itália – Vêneto.
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7. De acordo com a estimativa do IBGE, a população
estimada de Criciúma em 2015 era de:

Conhecimentos de Informática

a.
b.
c.
d.
e.

11. Assinale a alternativa que permite acionar o painel multi-janela em um tablet Samsung Galaxy Tab E
com Android 4.4.4.

( )
( )
(X)
( )
( )

Menos de 150 mil habitantes.
Aproximadamente 180 mil habitantes.
Um pouco mais de 206 mil habitantes.
Um pouco mais de 310 mil habitantes.
Cerca de 700 mil habitantes.

8. Assinale a alternativa em que todos os Municípios
relacionados são limítrofes de Criciúma.
a. ( ) Araranguá, Cocal do Sul, Içara e Forquilhinha
b. ( X ) Cocal do Sul, Içara, Forquilhinha e Siderópolis
c. ( ) Cocal do Sul, Içara, Forquilhinha, Siderópolis e
Tubarão
d. ( ) Cocal do Sul, Morro da Fumaça, Sangão e
Treviso
e. ( ) Mina do Mato, Pinheirinho, Operária e
Próspera

9. Analise a frase abaixo:
O setor de              teve notável
desenvolvimento em nosso Município, um dos maiores produtores do Brasil.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

automóveis
motores elétricos
hardware e software
pisos e azulejos
refrigeradores

10. Assinale a alternativa que indica um país da
América do Sul que não faz fronteira com o Brasil.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Chile
Bolívia
Uruguai
Paraguai
Argentina

5 questões

a. (
b. (

) Deslizar a tela da esquerda para a direita.
) Manter pressionada por alguns segundos a
tecla Janelas.
c. ( X ) Manter pressionada por alguns segundos a
tecla voltar.
d. ( ) Pressionar o ícone do Android na área de
trabalho.
e. ( ) Pressionar o ícone Notificações na área de
trabalho.

12. O MS Word 2007 em português apresenta um
recurso que sugere outras palavras com significado
semelhante ao da palavra selecionada. Selecione a
alternativa que permite acionar corretamente esse
recurso.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Guia Referências  Sugerir sinônimos
Guia Referências  Sinônimos
Guia Sinônimos  Encontrar sinônimos
Guia Revisão  Sugerir sinônimos
Guia Revisão  Dicionário de Sinônimos

13. No MS Excel 2007 em português, o recurso
Validação de Dados pode servir para:
1. Delimitar os valores que podem ser inseridos
em uma célula;
2. Exibir uma mensagem de entrada, exibida ao
selecionar a célula correspondente;
3. Verificar erros em toda a planilha e exibir um
relatório com os erros encontrados.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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14. O MS Word 2007 em português permite a adição
de comentários sobre seleções de texto. Para inserir
um comentário neste aplicativo, deve-se acionar:

17. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20 de
dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC), exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo.

a.
b.
c.
d.
e.

Qual o prazo para o servidor entrar em exercício e
quando começa a contar esse prazo?

(X)
( )
( )
( )
( )

Guia Revisão  Novo comentário
Guia Inserir  Novo comentário
Guia Início  Inserir comentário
Guia Referências  Inserir comentário
Clicar com o botão direito do mouse sobre a
seleção e selecionar o item Inserir Comentário

15. Em um microcomputador, a memória primária e
volátil, cujo conteúdo é apagado ao desligar o computador, denomina-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

BIOS.
Memória RAM.
Memória ROM.
Partição de dados.
Disco Rígido ou HD.

Legislação

5 questões

16. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
a jornada de trabalho nas Repartições Públicas
Municipais será fixada por ato do chefe do respectivo
Poder, não podendo ser:
a. ( ) superior a 44 horas e inferior a 25 horas
semanais, com remuneração integral.
b. ( ) superior a 44 horas e inferior a 20 horas
semanais, com remuneração integral.
c. ( ) superior a 44 horas e inferior a 10 horas
semanais, com remuneração proporcional.
d. ( X ) superior a 40 horas e inferior a 10 horas
semanais, com remuneração proporcional.
e. ( ) superior a 40 horas e inferior a 20 horas
semanais, com remuneração integral.
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a. (
b. (

) É de 20 dias contados da data da nomeação.
) É de 25 dias contados da aprovação no concurso público.
c. ( X ) É de 30 dias contados da data da posse.
d. ( ) É de 45 dias contados da data da posse.
e. ( ) É de 60 dias contados da data da nomeação.

18. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
as reposições e indenizações à Fazenda Pública, decorrentes de recebimento de valores pagos indevidamente, por culpa da Administração Pública Municipal,
poderão ser descontadas em parcelas mensais não
excedentes a:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

5a parte da remuneração ou proventos.
10a parte da remuneração ou proventos.
15a parte da remuneração ou proventos.
20a parte da remuneração ou proventos.
25a parte da remuneração ou proventos.

19. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
a ação disciplinar prescreverá em:
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

90 dias, quanto à advertência.
1 ano, quanto à suspensão.
18 meses, quanto à suspensão.
2 anos, quanto às infrações puníveis com
demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo em
comissão.
e. ( X ) 5 anos, quanto às infrações puníveis com
demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade e destituição de cargo em
comissão.
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20. De acordo com a Lei Complementar no 12 de 20
de dezembro de 1999 do Município de Criciúma (SC),
a critério da administração poderá ser concedido ao
servidor estável licença para tratamento de assuntos
particulares pelo prazo de até:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

2 anos consecutivos, sem remuneração.
3 anos consecutivos, sem remuneração.
3 anos consecutivos, com remuneração.
4 anos consecutivos, com remuneração.
5 anos consecutivos, sem remuneração.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
21. Compete ao auxiliar em saúde bucal, sempre sob
a supervisão do cirurgião-dentista ou do técnico em
saúde bucal:

23. É vedado ao Auxiliar em Saúde Bucal:
1. Exercer a atividade de forma autônoma.
2. Prestar assistência, direta ou indiretamente,
à paciente, sem a indispensável supervisão
do cirurgião-dentista ou do técnico em
saúde bucal.
3. Fazer propaganda de seus serviços, mesmo
em revistas, jornais ou folhetos especializados
da área odontológica.
4. Auxiliar e instrumentar os profissionais (cirurgião-dentista ou técnico em saúde bucal) nas
intervenções clínicas, inclusive em ambientes
hospitalares.

1. Organizar e executar atividades de higiene
bucal.
2. Processar filme radiográfico.
3. Manipular materiais de uso odontológico.
4. Registrar dados e participar da análise das
informações relacionadas ao controle administrativo em saúde bucal.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

22. Para a realização de restaurações dentárias
é necessário proceder o isolamento do campo
operatório.
Para esta ação são necessários os seguintes
instrumentais:
1.
2.
3.
4.

Arco de Young e pinça de Brewer.
Pinça de Allis e grampos para isolamento.
Pinça de Backhaus e pinça de transferência.
Alicate de Ainsworth e grampos para
isolamento.

(20 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

24. Evidenciadores são substâncias corantes que
tingem a placa bacteriana e devem ser totalmente
eliminados após a escovação dentária. Dentre eles
podemos citar:
1.
2.
3.
4.

Eritosina e lugol.
Lugol, azul de metileno e fosfato de zinco.
Verde de malaquita, fucsina e azul de metileno.
Eugenol, azul de metileno, iodo e lugol.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
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(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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25. Em relação aos métodos preventivos da doença
cárie dentária:
1. As ações coletivas devem ser executadas, preferencialmente, pelo cirurgião dentista.
2. A universalização do acesso ao fio dental deve
ser sempre incentivada.
3. Recomenda-se a ampliação do acesso a essas
ações envolvendo as famílias.
4. Para se instituir a aplicação tópica de flúor
de forma coletiva não deve ser levada em
consideração a situação epidemiológica dos
grupos populacionais locais em que a ação
será realizada.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

26. Assinale a alternativa correta referente às competências do Auxiliar de Consultório Dentário.
a. ( ) Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.
b. ( ) Coordenar e participar de ações coletivas
voltadas à promoção da saúde e à prevenção
de doenças bucais.
c. ( ) Realizar os procedimentos clínicos da Atenção
Básica em saúde bucal.
d. ( X ) Realizar ações de promoção e prevenção em
saúde bucal para famílias, grupos e indivíduos,
mediante planejamento local e protocolos de
atenção à saúde.
e. ( ) Realizar a atenção integral em saúde bucal
individual e coletiva a todas as famílias, a
indivíduos e a grupos específicos, segundo
programação e de acordo com suas competências técnicas e legais.

27. No consultório odontológico a revelação das
radiografias deve ser executada numa câmara escura.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. ( X ) Existem três tipos principais de câmara escura:
portátil, quarto e labirinto.
b. ( ) A câmara escura tipo labirinto é a mais utilizada em consultórios odontológicos.
c. ( ) A câmara escura tipo labirinto é um local à
prova de luz onde uma das dependências do
consultório é aproveitada para o processamento dos filmes.
d. ( ) A câmara escura tipo quarto, em virtude de
não ser um local à prova de luz, necessita de
um corredor circulante e sem portas para se
acessar ao seu interior.
e. ( ) As paredes internas da câmara escura tipo
quarto devem obrigatoriamente ser pintadas
de preto para não prejudicar o processamento do filme radiográfico.

28. Os equipamentos odontológicos, nos últimos
tempos, passaram de um sistema menor complexidade para um de maior complexidade. Esse fato
gerou uma deficiência nos cuidados de manutenção,
aumentando o risco de acidentes relacionados aos
equipamentos.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.
a. (
b.

c.

d.

e.

) A manutenção corretiva pode ser sistemática
ou programada, condicional e preditiva.
( ) Manutenção preventiva é o conjunto de ações
aplicadas ao equipamento para restabelecer
suas funções.
( ) O registro histórico do equipamento não é
recomendável para a obtenção do controle
total dos equipamentos em um serviço de
odontologia.
( ) No custo da manutenção não se deve levar
em consideração o valor que o equipamento
deixará de produzir enquanto estiver fora de
uso, esperando peças de reposição e intervenção corretiva.
( X ) Define-se manutenção como o conjunto de
ações que visam assegurar as boas condições
técnicas de um equipamento, preservando-lhe as características funcionais de segurança
e qualidade.
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29. Assinale a alternativa correta em relação ao amálgama dental.
a. ( ) O amálgama dental possui bom tempo de trabalho, mas toma presa (endurece) lentamente.
b. ( ) A amalgamação manual é realizada através de
amalgamadores pré-dosadores ou de cápsulas individuais.
c. ( ) A amalgamação mecânica é o método mais
antigo e necessita de uma balança específica
para pesar a limalha e o mercúrio.
d. ( X ) O amálgama dental é obtido pela mistura de
mercúrio líquido com limalha de vários metais
fundidos (ligas metálicas) pelo processo denominado trituração ou amalgamação.
e. ( ) As ligas metálicas são constituídas de cobre,
estanho e zinco e prata e são classificadas, de
acordo com a sua composição, em ligas de
baixo teor de prata (convencionais) ou em
ligas com alto teor de prata.

30. Analise o texto abaixo:
“O cimento                possui
baixa resistência à compressão, alta solubilidade e pH
alcalino. Em virtude da alcalinidade do seu pH, esse
material odontológico favorece a recuperação e a
estimulação da formação de dentina reparadora, tornando-se assim num importante material protetor do
complexo dentina-polpa”.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

fosfato de cálcio
hidróxido de cálcio
óxido de zinco e eugenol
de ionômero de vidro
de policarboxilato

31. Analise o texto abaixo:
“Os                são indicados
para cimentação de restaurações indiretas. Esse tipo
de material deve preencher alguns pré-requisitos,
dentre eles, a baixa viscosidade, a baixa linha de
cimento, o tempo de trabalho prolongado, a presa
rápida e, ainda, ser radiopaco e translúcido “.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

adesivos de união
vernizes cavitários modificados
vernizes cavitários convencionais
cimentos e as bases protetoras
cimentos para cimentação

32. Analise o texto abaixo:
“As              servem para medir a
profundidade das bolsas periodontais“.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

curetas
alavancas
sondas milimetradas
pinças de transferência
pinças de Allis

33. Analise o texto abaixo:
“              são instrumentos responsáveis pelas extrações dentárias“.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
( )
(X)

(X)
( )
( )
( )
( )

Os fórceps
As curetas
As pinças
As sondas
As tesouras
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34. Analise o texto abaixo:
“As               são indicadas para
moldagens de preparos RMF (restaurações metálicas
fundidas) porcelanas, copping e próteses fixas. Esses
materiais são apresentados em tubos, um para pasta
básica e outro para o catalizador. Por serem materiais
hidrófobos, não atuam bem em campo úmido. São
ofertados em três consistências (leve, média e pesada).
Necessitam de moldeiras individuais preparadas com
adesivo e seringas para a sua aplicação“.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

siliconas
siliconas de adição
siliconas de condensação
mercaptanas
godivas

37. As limas são os instrumentos utilizados para
a realização do tratamento e do preparo do canal.
São dotadas de cabos coloridos que indicam a sua
espessura.
A cor do cabo da lima especial de diâmetro 0,6 mm
possui a seguinte cor:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

rosa.
roxa.
cinza.
amarela.
branca.

38. Os gessos são materiais usados para a confecção
dos modelos após a realização das moldagens. São
classificados por tipo, conforme a sua precisão, para as
diversas modalidades de trabalhos protéticos.
Assinale a alternativa correta em relação ao assunto.

35. Analise o texto abaixo:
“O               é um instrumental
utilizado para condensar o cimento endodôntico e os
cones de guta-percha durante a obturação do canal “.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

brunidor
calcador de Paiva
condensador Ward
condensador Duflex
esculpidor de Frahm

36. Assinale a alternativa correta em relação à solução reveladora das radiografias dentárias.
a. ( ) Tem pH entre 4 e 5.
b. ( ) Dissolve os sais de prata que não foram expostos aos Raios X.
c. ( X ) Converte a imagem invisível no filme em imagem visível.
d. ( ) Tem por finalidade remover do filme os compostos químicos do fixador.
e. ( ) Endurece a gelatina para que o filme apresente mais resistência à abrasão.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

gesso tipo I - gesso pedra.
gesso tipo I - gesso comum.
gesso tipo II - gesso pedra.
gesso tipo III - gesso para moldagem.
gesso tipo IV - gesso pedra de alta resistência.

39. Analise o texto abaixo:
“As             de estoque podem ser
divididas, conforme sua apresentação, em perfuradas
ou lisas, ou ainda, segundo os materiais com os quais
são confeccionadas, como o alumínio, o aço inoxidável, o plástico e a resina “.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

cubas
moldeiras
alavancas
colgaduras
bandejas
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40. Analise o texto abaixo:
“O cimento              possui baixa
resistência a compressão, alta solubilidade e com pH
alcalino, que possibilita a recuperação e estimulação
da formação de dentina reparadora. É apresentado
na forma de dois tubos de pasta (catalizadora e
base) que, quando misturados em proporções iguais,
adquirem presa“.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

resinoso
de ionômero de vidro
de óxido de zinco e eugenol
de hidróxido de cálcio
de policarboxilato

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)
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