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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

TEXTO I 

 

 
 

TEXTO II 

 

         “Ao dar as badaladas da meia-noite, Cinderela saiu 

correndo do palácio e perdeu seu celular. Saiu correndo e se 

foi.          

         Mas o príncipe havia se apaixonado por ela e resolveu ir 

de casa em casa para que cada mulher, tentasse, com três 

chances, desbloquear o celular.  

         A madrasta da Cinderela ficou sabendo da notícia, 

chamou suas duas filhas e quando viu Cinderela arrumar, 

trancou-a no quarto. 

         Quando o príncipe chegou, perguntou: 

         – Tem alguma moça aqui? 

         – Sim, estas aqui – respondeu a madrasta. 

         As duas filhas tentaram desbloquear o celular, mas não 

conseguiram.  

         – Bem, já vou indo --- ele disse já triste. 

         Só que, antes dele ir, Cinderela desceu as escadas falando: 

         – Espere! Ainda tem eu! 

         Ela conseguiu destrancar a porta e, na primeira tentativa, 

desbloqueou o telefone. 

         O príncipe, encantado com sua beleza, levou-a para o 

castelo real e lá se casaram e viveram felizes para sempre. 

(Mariana Brás, aluna da Escola Municipal Josino Alvim, que 

fica em Piumhi, em Minas Gerais) 

 

 TEXTO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO IV 

 

estética  

es·té·ti·ca 

sf 3 Harmonia das formas, das cores, dos costumes etc.  

4 Atividade profissional que visa à busca da beleza física 

através de tratamentos especiais para correção de problemas de 

pele, de cabelo, das formas do corpo etc.  

5 COLOQ Aparência ou beleza física. 

 

TEXTO IV 

 

“No Abaeté 

Areias e estrelas 

Não são mais belas 

Do que você 

Mulher das estrelas 

Mina de estrelas 

Diga o que você quer 

Você é linda...” (Caetano Veloso) 

 

01- Assinale a alternativa correta: 

 

A. As situações diversas de produção fazem os textos 

diferentes entre si, porém eles guardam semelhanças 

temáticas. 

B. Por terem finalidades específicas, os textos não têm 

nada em comum. 

C. A relação entre beleza, admiração, auto aceitação e 

amor é irrelevante na relação que os textos 

estabelecem entre si. 

D. No texto I, a finalidade é estimular uma visão 

distorcida do corpo feminino para que depois, a 

mulher procure ajuda médica. 

E. No texto II, a crítica feita é a de que o príncipe se 

apaixona, mas só decide casar-se após ter contato 

visual com Cinderela. 

02- Qual das alternativas abaixo contém uma relação incorreta 

entre tema e gênero dos textos estudados: 

 

A. I e II relatam experiências reais, vividas pelos autores. 

B. II e III retratam situações ficcionais. 

C. O texto IV aborda um conhecimento formal. 

D. O texto I pretende convencer o interlocutor a tomar 

determinada atitude. 

E. O texto V aborda o tema beleza sob o prisma da 

subjetividade. 

03- O texto II é caracteristicamente: 

 

A. Literário 

B. Jornalístico 

C. Histórico 

D. Filosófico 

E. Informativo  
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04- O texto III apresenta as seguintes características: 

 

A. Informativo e prolixo 

B. Expositivo e coloquial 

C. Irreverente e coloquial 

D. Prolixo e conciso 

E. Opinativo e expositivo 

05- Em qual das alternativas está o texto e a função da 

linguagem predominante nele: 

 

A. Texto I – função metalinguística 

B. Texto II – função poética 

C. Texto III – função referencial 

D. Texto IV – função fática 

E. Texto V – função conativa 

 

19 de julho de 1955 –  

[...] Quando as mulheres feras invade o meu barraco, os meus 

filhos lhes joga pedras. Elas diz: 

– Que crianças mal iducadas! 

Eu digo: 

– Os meus filhos estão defendendo-me. Vou escrever um livro 

referente a favela. Hei de citar tudo que aqui se passa. E tudo 

que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro, e vocês com 

estas cenas desagradaveis me fornece os argumentos.  

21 de julho – 

...Estou residindo na favela. Mas se Deus me ajudar hei de 

mudar daqui. Espero que os políticos estingue as favelas. [...]. 

22 de julho 

Que suplicio catar papel atualmente! Tenho que levar a minha 

filha Vera Eunice. Eu ponho o saco 

na cabeça e levo-a nos braços. Tem hora que revolto-me. 

Depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. 

13 de maio de 1958 – 

É um dia simpatico para mim. 

É o dia da Abolição. Dia que comemoramos a libertação dos 

escravos. 

A Vera começou pedir comida. E eu não tinha.  

Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela logo deu-me a 

banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. 

E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a 

escravatura atual– a fome! (Quarto de despejo – diário de uma 

favelada. São Paulo: Francisco Alves, 1960. ______._____. 

São Paulo: Ática, 2001) 

 

06- Pode -se inferir do texto que: 

 

A. É provável que os diários tenham sido ditados por 

alguém mais instruído, porém devido à precária 

educação, a autora comete vários deslizes no que se 

refere às normas gramaticais. 

B. O desprezo social e cultural pelos seus pares na favela, 

impede que a escrita literária se faça presente no texto. 

C. Ao criticar o poder público na figura dos políticos, a 

autora demonstra desconhecer os entraves sociais que 

fazem com que as pessoas se mantenham na favela, 

embora ela deseje sair de lá. 

 

 

D. Na reflexão sobre o dia da Libertação dos escravos, a 

autora não compreende que a opção dos libertos foi 

concentrar-se nas favelas, o mais distante possível das 

fazendas de café e que a fome foi a melhor opção para 

aqueles que tornaram-se livres das surras dos antigos 

senhores. 

E. A autora nutre um sentimento de repúdio ao ambiente 

da favela, pela precariedade da vida ali e um 

estranhamento constante diante da miséria do lugar. 

 

07- Ao revelar que escreverá um livro, a autora do diário: 

 

A. Impõe-se no ambiente hostil a quem tem maior 

formação cultural e usa sua escrita para colocar-se num 

patamar acima dos demais, fazendo com que todos 

voltem-se contra seus filhos. 

B. Apresenta-se como uma habitante solidária do lugar, 

que usa a escrita para relatar os pontos positivos da 

convivência íntima numa favela, desejando quebrar 

prejulgamentos. 

C. Provoca inveja nas mulheres que descobrem que ela as 

descrevia como ‘feras’, então elas resolvem invadir seu 

barraco e engendrar uma vingança. 

D. Coloca-se na posição de denunciante ao mesmo tempo 

em que se projeta como elemento diferenciador naquele 

ambiente. 

E. Demonstra desprezo pelas mulheres que invadem seu 

barraco e naquele momento resolve narrar o ocorrido. 

 

08- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “Hei de citar tudo que aqui se passa”, o verbo haver 

está flexionado na primeira pessoa do singular, pois 

refere-se ao sujeito desinencial ‘eu’. 

B. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome”, ‘escravatura’ refere-se a ‘atual’. 

C. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome” ‘atual’ refere-se a ‘fome’. 

D. No trecho: “Espero que os políticos estingue as 

favelas”, ‘estingue’ deveria estar no masculino plural 

para concordar com ‘políticos’. 

E. Em “Os meus filhos estão defendendo-me”, a forma 

nominal do verbo ‘defender’ deveria ser pluralizada 

para ficar de acordo com a variante padrão da língua. 

 

09- No trecho: “Estou residindo na favela. Mas se Deus me 

ajudar hei de mudar daqui.” 

 

A conjunção foi empregada para indicar: 

 

A. Conformidade 

B. Concessão 

C. Adição  

D. Oposição  

E. Alternância  
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10- A palavra ‘suplício’ no texto, é sinônimo de: 

 

A. Relevante  

B. Prático  

C. Simplório  

D. Tormento  

E. Prejuízo  

 

11- No texto, a autora escreve por diversas vezes empregando o 

pronome oblíquo enclítico. Apesar de ser a regra geral da 

norma culta, ela o fez em frases nas quais o adequado à variante 

padrão seria a próclise, exceto em: 

 

A. “Os meus filhos estão defendendo-me.” 

B. “Mas se Deus me ajudar” 

C. “Tem hora que revolto-me” 

D. “Depois domino-me” 

E. “Ela logo deu-me a banha e arroz” 

 

12- Sobre os aspectos linguísticos do texto, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. Como é um texto literário, esse diário deveria ter 

passado por uma etapa de revisão e correção da 

ortografia. 

B. Ao optar-se por preservar a escrita original da dona do 

diário, contribuiu-se para contextualizar e construir-se 

a identidade da narradora. 

C. Apesar de enquadrar-se na linguagem padrão, há 

termos que são costumeiramente empregados na 

linguagem literária. 

D. O adequado seria corrigir as falas em desacordo com a 

variante padrão para que elas não revelassem 

diferenças sociais pelo seu uso. 

E. Ao tentar transcrever as falas do seu grupo social, o 

autor se afasta da excelência literária obrigatória nesse 

tipo de texto. 

 

 

 
 

13- Para obter efeito de humor na tirinha, o autor empregou um 

importante recurso de expressão. Trata-se: 

 

A. Da ironia 

B. Da linguagem não verbal 

C. Da ambiguidade 

D. Da polissemia  

E. Da metáfora 

 

 

 

 

14- Leia o teto e depois assinale a alternativa que contém a 

sequência que completa corretamente as lacunas, de acordo 

com a variedade padrão: 

 

________ dois anos e meio que o Jornal Nacional mostrou uma 

reportagem sobre uma técnica que aumentou a segurança nos 

processos industriais no Japão. Depois de ver a reportagem, o 

mesmo procedimento começou a ser usado no Brasil, por uma 

empresa de transporte ferroviário. Nela, a movimentação de 

cada trem é monitorada  

________ distância. Mas, para garantir uma operação segura, a 

tecnologia ganhou uma aliada  

________ dois anos: os operadores repetem em voz alta as 

ordens dadas aos maquinistas enquanto apontam, com o mouse 

na tela do computador, o caminho a ser feito pelo trem. 

Coisa simples, mas “apontando e falando”, a empresa diz que 

reduziu em 70% os ___________- erros que poderiam levar a 

um _______. 

Cada regra é um reforço ________ cultura de segurança da 

empresa.  

O “apontar e falar” tem nome: “Yoshi”. 

(https://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-

falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-

trabalho.ghtml) 

 

A. Fazem – a – a – incidente – acidentes – a  

B. Fazem – à – há – incidentes – acidentes – à  

C. Faz – à – há – incidentes – acidente – à  

D. Faz – a – há – incidente – acidentes – à  

E. Faz – à – a – incidentes – acidente – a  

 

15- Em uma das alternativas abaixo, um vocábulo teve sua 

grafia alterada propositalmente para ficar em desacordo com o 

vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Aponte-a. 

 

A. “Os cidadãos europeus que vivem no Reino Unido 

podem ver-se privados de direitos após o Brexit.” (O 

Globo) 

B. “Cada qual com seu estilo, Unidos da Tijuca e Beija-

Flor costumam se degladiar pelo título.” 

C. “O atacante Cleverson não treinou por conta de dores 

na cervical e torácica, e deve ficar novamente à 

disposição” 

D.  O valor do queijo muçarela recuou entre a última 

semana de fevereiro e a primeira de março, para a 

média de R$ 17,4848/kg, 0,24% menor. 

E. “Bruna Marquezine tem trazido mais atenção à situação 

de crianças carentes em Angola. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 - As principais características da sífilis congênita tardia 

incluem, EXCETO: 

 

A. Dentes incisivos medianos inferiores deformados 

(dentes de Hutchinson).  

B. Dentes molares em “amora” 

C. Rágades periorais 

D. Mandíbula curta 

E. Arco palatino elevado 

 

17 – São indicações para a gengivoplastia, EXCETO: 

 

A. Eliminação de margens gengivais espessas. 

B. Eliminação de fissuras e crateras gengivais 

superficiais. 

C. Deformidade gengival relacionada a defeitos do 

contorno ósseo subjacente. 

D. Correção de papilas gengivais deformadas pela 

gengivite ulcerativa necrosante (GUN). 

E. Eliminação de pigmentação melânicas 

(melanoplastia). 

 

18 – As atividades do Técnico em Saúde Bucal (TSB), segundo 

artigo 12 da Consolidação das Normas para Procedimentos nos 

Conselhos de Odontologia, deve ocorrer sempre sob supervisão 

com a presença física do cirurgião-dentista (CD), na proporção 

máxima de 1 CD para cada: 

 

A. 4 TSB 

B. 5 TSB 

C. 7 TSB 

D. 9 TSB 

E. 10 TSB 

 

19 – Dos aspectos gerais da profilaxia antibiótica da 

endocardite bacteriana, recomenda-se o uso profilático de 

antibiótico nos seguintes casos, EXCETO: 

 

A. Válvulas cardíacas artificiais 

B. Cirurgia prévia de revascularização do miocárdio  

C. Má-formações cardíacas congênitas 

D. Cardiomiopatia hipertrófica 

E. Prolapso da valva mitral com regurgitação valvar 

 

20 – Das orientações para determinar a gravidade da 

periodontite está a profundidade da sondagem. É considerada 

moderado grave quando a mesma encontra-se: 

 

A. Maior que 3 e menor que 5mm 

B. Maior ou igual a 5 e menor que 7mm 

C. Maior que 5 e menor que 9mm 

D. Maior ou igual a 4 e menor que 8mm 

E. Maior ou igual a 7mm 

 

 

 

 

 

21 – As ações das Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde 

da Família abrange, EXCETO:  

 

A. Ações de promoção e proteção de saúde. 

B. Ações de recuperação e tratamento de baixa a alta 

complexidade. 

C. Prevenção e controle de câncer bucal. 

D. Incremento da resolução da urgência. 

E. Inclusão de procedimentos mais complexos na 

Atenção Básica. 

 

22 – Referente às lesões cervicais, indique a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. As lesões cervicais apresentam grande variedade de 

forma e podem ocorrer nas superfícies vestibular, 

lingual e/ou proximal de adultos e idosos, embora 

possam se manifestar em todos os grupos etários. 

B. Os fatores etiológicos mais comumente citados que 

podem levar ao desenvolvimento de lesões cervicais 

são erosão, abrasão e abfração. 

C. Os ácidos responsáveis pela erosão, geralmente, são 

produtos da microbiota intrabucal, mas podem ser 

provenientes de fontes extrínsecas (dietárias e 

ocupacionais) ou intrínsecas.  

D. Abrasão ocorre quando uma superfície áspera e dura 

desliza ao longo de uma superfície mais mole, 

cortando-a ou sulcando-a na forma de uma série de 

ranhuras. 

E. O termo abfração é usado para descrever uma forma 

especial de defeito em forma de cunha na região 

cervical de um dente.  

 

23 – A Trombose do Seio Cavernoso tem como localização a 

Base do crânio, lado sela túrcica, ela tem relações com, 

EXCETO: 

 

A. Nervo oftálmico  

B. Nervo oculomotor  

C. Nervo troclear  

D. Nervo abducente 

E. Nervo Cocleo-vestibular 

 

24 – São indicações para Bochechos com Dentifrícios, 

EXCETO: 

 

A. Crianças acima de 4 anos e adultos que vivem em 

comunidades deficientes ou sem fluoretação na água. 

B. Pacientes com dificuldades motoras para escovação. 

C. Portadores de aparelhos ortodônticos. 

D. Função salivar reduzida. 

E. Pacientes com alto risco de cárie. 
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25 – A sala de atendimento, onde são realizados os 

procedimentos odontológicos, deve apresentar a estrutura 

abaixo, do qual é INCORRETO afirmar:  

 

A. Área mínima de 6m², por consultório instalado. 

B. Iluminação que possibilite boa visibilidade, sem 

ofuscamentos ou sombras. 

C. Revestimentos de pisos com material lavável e 

impermeável, apenas cerâmica ou porcelanato, que 

possibilite os processos de descontaminação e/ou 

limpeza, sem a presença de trincas, ou 

descontinuidades.  

D. Paredes de alvenaria ou divisórias de cor clara, 

revestidas de material lavável e impermeável, que 

possibilite os processos de descontaminação e/ou 

limpeza, sem a presença de mofo ou descontinuidades.  

E. Instalações hidráulicas e elétricas embutidas ou 

protegidas por calhas ou canaletas externas, para que 

não haja depósitos de sujidades em sua extensão.  

 

26 – O lugar de armazenamento do material esterilizado deve 

ter as seguintes condições, das quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Lugar limpo e preferencialmente fechado e livre de pó; 

B. Local seco, com umidade entre 25 e 75%. 

C. Ter temperatura entre 20ºC e 25ºC. 

D. O material deve ser etiquetado e tendo na etiqueta data 

da esterilização e prazo de validade. 

E. A validade deverá ser de 30 dias. 

 

27 – Os estabelecimentos de assistência odontológica deverão 

instituir uma Comissão Interna de Biossegurança, que deve 

fazer cumprir o que determina o regulamento interno quando 

apresentam-se, apenas, com mais de: 

 

A. 3 profissionais exercendo atividades clínicas 

B. 5 profissionais exercendo atividades clínicas 

C. 6 profissionais exercendo atividades clínicas 

D. 8 profissionais exercendo atividades clínicas 

E. 10 profissionais exercendo atividades clínicas 

 

28 – No nervo alveolar superior anterior no bloqueio do nervo 

infra-orbitário, são áreas anestesiadas, EXCETO: 

 

A. Polpas dos incisivos centrais superiores até o canino 

B. Polpas dos pré-molares superiores 

C. Raiz mesiovestibular do 2º e 3º molar superior 

D. Periodonto vestibular 

E. Pálpebra inferior, lateral do nariz e lábio superior 

 

29 – São responsabilidades da equipe do Programa Saúde da 

Família (PSF), EXCETO: 

 

A. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são 

responsáveis e identificar os problemas de saúde mais 

comuns e situações de risco aos quais a população está 

exposta. 

B. Prestar assistência integral, respondendo de forma 

contínua e racionalizada à demanda, buscando 

contactos com indivíduos sadios ou doentes, visando 

promover a saúde por meio da educação sanitária. 

C. Promover ações intersetoriais e parcerias com 

organizações formais e informais existentes na 

comunidade para o enfrentamento conjunto dos 

problemas. 

D. Discutir, de forma semestral, junto à equipe e à 

comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os 

direitos de saúde e as bases legais que os legitimam. 

E. Incentivar a formação e/ou participação ativa nos 

conselhos locais de saúde e no Conselho Municipal de 

Saúde. 

 

30 – Na maior parte do país, tendo em vista as médias de 

temperaturas máximas anuais, a concentração preconizada para 

maximizar a prevenção de cárie e limitar a ocorrência de 

fluorose do esmalte situa-se entre: 

 

A. 0,3 e 0,7 ppm. 

B. 0,8 e 1,0 ppm. 

C. 0,6 e 0,8 ppm. 

D. 0,5 e 1,5 ppm. 

E. 1,0 e 1,5 ppm. 

 

31 – São contraindicações para extração dentária, EXCETO: 

 

A. Diabetes não controlada 

B. Falência renal com ou sem uremia 

C. Leucemia e linfoma 

D. Doenças cardíacas severas 

E. Coagulopatias severas como hemofilia 

 

32 – São Limitações do Índice CPO-D, EXCETO: 

 

A. Informa sobre o ataque da cárie, não retratando perdas 

significativas por doença periodontal, motivos 

protéticos e, ainda, razões ortodônticas. 

B. Apresenta possibilidade de interpretações distintas dos 

estágios iniciais da cárie, por parte dos examinadores. 

C. Ocorre ainda subestimação do índice quando cáries de 

esmalte deixam de ser consideradas. 

D. É obtido mediante exame restrito à coroa do dente, 

que não permite identificar as cáries radiculares. 

E. Não consegue indicar o limitado acesso ao flúor. 

 

33 – É a radiografia mais indicada para a avaliação do terço 

médio da face, especialmente nos seios maxilares. O seio 

frontal e as células da mastoide também podem ser visualizados 

por meio desta técnica. 

 

A. Radiografia pósteroanterior pela incidência de 

Caldwell. 

B. Radiografia pósteroanterior pela incidência de Waters. 

C. Radiografias cefalométricas de perfil. 

D. Radiografia panorâmica. 

E. Telerradiografia frontal. 

 

34 – São indicações da cunha interproximal, EXCETO: 

 

A. Dentes com invasão do espaço biológico 

B. Dentes sem acesso adequado à margem da lesão. 

C. Impossibilidade de realizar contorno e acabamento 

adequado as margens da restauração. 
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D. Dentes com dificuldade de colocação e adaptação de 

matriz interproximal. 

E. Pacientes com bruxismo. 

 

35 – O formaldeído apresenta atividade para os contaminantes 

descritos abaixo, dos quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. Bactérias Gram-positivas e Gram-negativas na forma 

vegetativa, excluindo-se as micobactérias. 

B. Fungos. 

C. Vírus lipofílicos.  

D. Vírus hidrofílicos. 

E. Esporos bacterianos.  

 

36 – São limitações do Isolamento do Campo Operatório, 

EXCETO: 

 

A. Dentes que ainda não erupcionaram suficientemente, 

pois nestes dentes é difícil colocar e estabilizar um 

grampo, pois possuem coroa clínica curta e 

extremamente expulsiva. 

B. Alguns dentes primeiros e terceiros molares tem 

posicionamento distal e de difícil acesso. 

C. Uma alteração demasiada de posição do dente no arco 

dental dificulta ou até mesmo inviabiliza a retenção de 

um grampo ou duque de borracha. 

D. Muitos pacientes que apresentam asmas podem não 

tolerar o uso de dique de borracha já que sua 

respiração pode ser dificultada. 

E. Resistência por parte de alguns pacientes que relutam 

em colocar o dique de borracha. 

 

37 – A lesão da cárie na superfície radicular tem como 

localização preferida os dentes: 

 

A. Molares inferiores 

B. Molares superiores 

C. Incisivos inferiores 

D. Incisivos superiores 

E. Caninos  

 

38 – Existem alguns critérios para a indicação de solicitação de 

hemograma, que é recomendado principalmente em avaliações 

pré-operatórias. As condições a serem observadas para a 

solicitação do hemograma são, EXCETO: 

 

A. Complexidade cirúrgica. 

B. Intervenções odontológicas de médio e grande porte. 

C. Paciente acima de 50 anos. 

D. Suspeita clínica de anemia ou policitemia. 

E. Presença de doenças crônicas como: nefropatias, 

hepatopatias, lúpus eritematoso sistêmico, AIDS, 

neoplasias, alcoolismo, doenças hemorrágicas do trato 

gastrointestinal, radio ou quimioterapia recentes. 

 

39 – Referente as Técnicas específicas para remoção dos 

incisivos, é INCORRETO afirmar: 

 

A. Fórceps utilizado: universal superior=nº150 

B. Incisivos laterais possuem raízes mais curtas e grossas. 

C. Incisivos laterais podem apresentar curvatura distal. 

D. Posicionamento do fórceps deve ser o mais apical 

possível. 

E. O movimento rotacional deve ser minimizado para o 

incisivo lateral, especialmente se existir uma 

curvatura. 

  

40 – Estudos revelaram que deficiências nutricionais e dietas 

inadequadas funcionam como fontes de radicais livres (RL), 

tornando-nos mais vulnerável ao desenvolvimento do câncer. 

As deficiências de  algumas vitaminas e minerais são fatores de 

risco para o câncer de boca, que inclui, principalmente, 

EXCETO: 

 

A. Selênio 

B. Magnésio 

C. Vitamina A 

D. Vitamina B2 

E. Vitamina E 

 

 

 

 

 

 


