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POLÍTICAS PÚBLICAS
Questão 1 -

Analise as alternativas a seguir sobre o
conceito de Saúde proposto pela VIII Conferência Nacional de
Saúde (1986) e assinale a alternativa correta.
a) Saúde diz respeito apenas ao resultado das condições
econômicas da população.
b) As causas que determinam o processo de saúde/doença têm
origem orgânica.
c) Saúde é ausência de doença.
d) Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, social e
mental.
e) A Saúde tem como fatores determinantes e condicionantes,
entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico,
o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte,
o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.

Questão 2 -

Analise as seguintes afirmativas:

Questão 4 -

Considerando o que dispõe o Decreto
Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca das
“Regiões de Saúde”, considere as seguintes afirmativas:
I.

Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído
por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir
de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados,
com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e
a execução de ações e serviços de saúde.
II. As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em
articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais
pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).
III. Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais,
compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos
respectivos Estados em articulação com os Municípios.
IV. As Regiões de Saúde não poderão ser referência para as
transferências de recursos entre os entes federativos.

Em 1988, a Constituição brasileira reconheceu a saúde como
um direito do cidadão e um dever do Estado.
II. Esse reconhecimento constitucional do direito à saúde só foi
possível após longa luta política e graças à atuação do
Movimento pela Reforma Sanitária.
III. A implantação de um sistema de saúde universal no Brasil teve
início em um contexto político e econômico desfavorável.
IV. O SUS aumentou amplamente o acesso aos cuidados de
saúde para grande parte da população brasileira.

Está correto apenas o que se afirma em:

Está correto o que se afirma em:

Questão 5 -

I.

a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III, apenas.
I e II, apenas.
III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
I e IV, apenas.

Questão 3 -

Sobre os Determinantes Sociais de Saúde
(DSS), assinale a alternativa correta.
a) A relação entre os determinantes da saúde e a saúde das
pessoas não tem ligação com os níveis de vida da sociedade,
atingindo apenas o nível macroambiental.
b) Normalmente, são poucos os fatores que influenciam o
processo saúde/doença das pessoas e a presença desses
fatores não determina o estado de saúde da população.
c) A maior parte da carga de doenças ocorre devido às condições
em que as pessoas nascem, vivem, crescem, trabalham e
envelhecem.
d) A diversidade genética, o sexo, a dieta, a nutrição e os
processos de envelhecimento são determinantes fundamentais
da saúde, sobre os quais não é possível intervir positivamente
para promover e recuperar a saúde.
e) Recomenda-se que as abordagens ligadas aos determinantes
sociais seja implementada por meio de um “programa” que é
executado envolvendo somente os usuários do Sistema Único
de Saúde.

a)
b)
c)
d)
e)

II e III.
I e II.
III e IV.
I e IV.
I, II e III.

A respeito do Controle Social no Sistema Único
de Saúde, analise as seguintes assertivas.
I.

O Conselho de Saúde é órgão colegiado, em caráter
permanente e deliberativo, composto 50% (cinquenta por
cento) por representantes do governo e 50% (cinquenta por
cento) por representantes dos usuários dos serviços de saúde.
II. A Constituição Federal de 1988 não faz referência ao controle
social no SUS.
III. O controle social no SUS é exercido pela sociedade civil
organizada nas esferas da ação do Estado na área da saúde.
IV. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são
instrumentos legais de controle social.

Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III e IV.
III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
I e II, apenas.
I e IV, apenas.
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Questão 6 -

A Lei 8.080/1990, além de constituir um
instrumento legal e normativo do Sistema Único de Saúde (SUS),
é também uma fonte de conceitos operacionais. Nesse sentido,
integralidade, no âmbito do SUS, é entendida como:
a) Medida de centralização de decisões para resolver os
problemas de saúde no nível nacional.
b) Um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
c) Estratégia que prioriza as atividades curativas, sem prejuízo
dos serviços preventivos.
d) Uma conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos, com vistas ao fortalecimento sanitário
decorrente do meio ambiente.
e) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente.

Questão 9 -

O Decreto 7.508/11 estabelece a organização
do SUS em Regiões de Saúde, tendo como objetivos:
I.

Garantir o acesso resolutivo e de qualidade à rede de saúde,
constituída por ações e serviços de atenção primária,
vigilância à saúde, atenção psicossocial, urgência e
emergência e atenção ambulatorial e hospitalar especializada.
II. Efetivar
o
processo
de
descentralização,
com
responsabilização compartilhada, favorecendo a ação
solidária e cooperativa entre os entes federados.
III. Reduzir as desigualdades loco-regionais, por meio da
conjugação interfederativa de recursos.

Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

Questão 7 -

O artigo 200 da Constituição Federal de 1988,
em seu inciso III, atribui ao SUS a competência de ordenar a
formação na área da Saúde. Portanto, as questões da
educação na saúde passam a fazer parte do rol de atribuições
finalísticas do sistema. Para observá-lo e efetivá-lo, o Ministério
da Saúde tem desenvolvido, ao longo do tempo, várias
estratégias voltadas para a adequação da formação e
qualificação dos trabalhadores de saúde às necessidades de
saúde da população e ao desenvolvimento do SUS. Nesse
contexto, uma política vem sendo desenvolvida com a
finalidade de contribuir para a transformação dos processos
formativos, das práticas pedagógicas e de saúde, e para a
organização do processo de trabalho em saúde. A que política
nacional o texto se refere?
a) Política Nacional de Educação Popular em Saúde.
b) Política Nacional de Educação Permanente para o Controle
Social em Saúde.
c) Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.
d) Política Nacional de Educação Continuada em Saúde.
e) Política Nacional de Promoção da Educação em Saúde.

Questão 8 -

A representação paritária composta pelos
Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) e
pelas Secretarias Estaduais de Saúde nos estados é
denominada:
a)
b)
c)
d)
e)

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).
Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
(CONASEMS).
Comissão Intergestores Regional (CIR).
Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

II e III, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
I, apenas.

Questão 10 -

A conferência de Alma-Ata definiu a APS
como “cuidados essenciais baseados em métodos de trabalho
e tecnologias de natureza prática, cientificamente críveis e
socialmente aceitáveis, universalmente acessíveis na
comunidade aos indivíduos e às famílias, com a sua total
participação e a um custo suportável para as comunidades e
para os países, à medida que se desenvolvem num espírito de
autonomia e autodeterminação”. Dessa definição emergiram,
naquele momento, elementos essenciais da APS.
São elementos essenciais da APS:
I.

A educação em saúde; o saneamento básico; o programa
materno-infantil, incluindo imunização e planejamento familiar.
II. A prevenção de endemias; o tratamento apropriado das
doenças e danos mais comuns e a provisão de medicamentos
essenciais.
III. A promoção de alimentação saudável e de micronutrientes e a
valorização das práticas complementares.
IV. O programa de saúde do homem; o programa saúde na escola
e alimentação saudável.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
II e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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Questão 11 -

Quanto as ao credenciamento de uma equipe
de Saúde Bucal (eSB), é correto afirmar:
O município deverá contar com equipe de Saúde de Família.
A contrapartida de recursos é do governo estadual.
Na proposta, deve constar um estudo detalhado sobre a condição
econômica local.
O município receberá toda a infraestrutura após a aprovação do
credenciamento.
O município deve ter um CEO estabelecido.

Questão 12 -

Quanto ao credenciamento de uma equipe de
Saúde Bucal (eSB), é correto afirmar:
O MS faz jus a 100% dos valores mensais de custeio das eSB,
conforme Portaria MS/GM no 822, de 17 abril de 2006.
Para a doação de equipamentos, o Ministério da Saúde (MS)
disponibiliza uma cadeira odontológica completa mais um kit de
micromotores, de acordo com a Portaria MS/GM no 2.372, de
7/10/2009.
Para receber os incentivos financeiros, as eSB devem se inscrever
no Cadastro Único do SUS.
É feito exclusivamente pelo governo estadual.
O MEC deve participar do processo seletivo da equipe.

Questão 13 -

Quanto aos Centros de Especialidades
Odontológicas (CEOs), assinale a alternativa que não representa um
serviço oferecido à população.
Diagnóstico bucal, com ênfase no diagnóstico e na detecção do
câncer bucal.
Periodontia especializada.
Cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros.
Endodontia e atendimento a pacientes com necessidades
especiais.
Prótese dentária.

Questão 14 -

Quanto ao Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO), sua implantação e funcionamento, assinale a
alternativa incorreta.

Questão 15 -

Quanto ao Centro de Especialidades
Odontológicas (CEO), assinale a alternativa incorreta.
A Portaria Ministerial nº 1341, de 29/06/2012, criou incentivos
financeiros adicionais aos CEOs que implantam o RCPD.
O CEO com RCPD implantado deve disponibilizar no mínimo 40
horas semanais de atividades para esse fim.
O CEO com RCPD implantado deve garantir acessibilidade e
mobilidade em suas instalações para pessoas com deficiência.
A portaria MS/GM nº 793, de 24/04/2012, cria a Rede de
Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD), podendo ser
instalada no CEO.
Após a RCPD, o CEO torna-se a atenção primária à pessoa com
deficiência.

Questão 16 -

Paciente EGL, feminino, 41 anos, acaba de ser
diagnosticada como portadora de uma lesão bucal. De acordo com a
Política Nacional de Saúde Bucal, o cirurgião dentista deve:
Encaminhar o paciente a outra especialidade, pois a identificação
desse tipo de patologia não compete ao cirurgião dentista.
Realizar o tratamento cirúrgico o mais precocemente possível.
Oferecer atendimento integral em todos os pontos de atenção à
saúde, para acompanhamento e encaminhamento para
tratamento nos níveis de maior complexidade.
Informar o médico da Unidade de Saúde sobre essa alteração de
superfície em mucosa bucal.
Priorizar o tratamento apenas se necessitar procedimento
cirúrgico.

Questão 17 -

Ações de recuperação que envolvem o
diagnóstico e o tratamento de doenças sugerem que:
A identificação de lesões de boca não é de responsabilidade do
cirurgião dentista, mas sim do médico de cabeça e pescoço,
portanto, não faz parte desses tipos de ações.
Biópsias de lesões de boca não fazem parte desse tipo de ação.
Essas ações não preveem procedimentos conservadores em
nenhuma condição.
O tratamento deve priorizar procedimentos cirúrgicos.
A identificação precoce das lesões da mucosa bucal deve ser
priorizada.

O processo de implantação inicia com a apresentação da
proposta, pelo gestor municipal, ao Conselho Municipal/Estadual
de Saúde.
O CEO deverá ter produção máxima de 70 atendimentos/mês por
cadeira odontológica.
Há possibilidade de implantação de CEO com no mínimo três
cadeiras odontológicas.
O município deve contar com uma rede de Atenção Primária à
Saúde organizada previamente.
Após a publicação da portaria de recursos financeiros destinados
à implantação dos serviços do CEO, o gestor deve enviar o ofício
solicitando o credenciamento do Centro.
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Questão 18 -

Sobre os princípios de cuidado em saúde
bucal, conforme o manual de Política Nacional de Saúde Bucal, é
correto afirmar que:
Os atendimentos devem primar pela ética em toda e qualquer
ação global.
O princípio de vínculo se refere, em sua essência, ao profissional
que deve ser vinculado ao SUS.
A responsabilidade profissional não é pessoal, mas, sim, do SUS,
em um contexto no qual o paciente responde ao sistema único de
saúde e não ao profissional.
Não há vínculo nessas ações, o que resulta na preservação do
profissional.
Os preceitos de ética não se aplicam ao SUS.

Questão 19 -

O modelo de atenção em saúde bucal tem

como pressupostos:
Em razão das dificuldades do atendimento que o SUS oferece, não
há como aplicar o atendimento integral, assim, a integralidade não
está prevista como pressuposto em nenhum atendimento.
Descentralizar a atuação na Vigilância à Saúde para que esta atue
em todos os lugares ao mesmo tempo.
Não fornecer qualquer dado do atendimento, mesmo que para fins
epidemiológicos, devido à confidencialidade dos dados pessoais
de cada paciente.
A atenção básica não necessita ser articulada com os outros níveis
de atendimento para que se tenha menos burocracia.
Garantir uma rede de atenção básica articulada com toda a rede
de serviços e como parte indissociável dessa.

Questão 20 -

No processo de trabalho em saúde bucal, os
preceitos de interdisciplinaridade e multiprofissionalismo orientam
que:
A Equipe de Saúde Bucal não faz parte da equipe
multiprofissional.
Realizar ações de promoção, proteção, prevenção, tratamento,
cura e reabilitação por si já garante que o atendimento seja
multiprofissional.
O cirurgião dentista recebe uma formação específica em saúde, e,
assim, não consegue ser incorporado no sistema multiprofissional.
A troca de saberes e o respeito mútuo às diferentes percepções
devem acontecer permanentemente entre todos os profissionais
de saúde para possibilitar que aspectos da saúde bucal também
sejam devidamente apropriados e se tornem objeto das suas
práticas.
Segundo o manual de Política Nacional de Saúde Bucal, o fato de
abranger diversos setores garante o multiprofissionalismo.
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Questão 21 -

Sobre a avaliação da condição sistêmica
dos pacientes, analise as seguintes afirmativas e classifique-as
como verdadeiras (V) ou falsas (F):
(

)

A Angina Pectoris apresenta normalmente um estímulo
vagal com náusea, sudorese e bradicardia.

(

)

A Angina Pectoris pode causar sensação de pressão forte
na região subesternal, irradiando em ombro e braço
esquerdos, podendo envolver, ainda, a mandíbula.
Após um infarto do Miocárdio, o tecido necrótico é
reparado por uma musculatura de menor eficiência,
exigindo período de reabilitação de seis meses.
O paciente em tratamento para recente infarto do
Miocárdio geralmente apresenta INR menor do que 1,1.

(

)

(

)

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo é:
V – V – V – V.
F – F – F – F.
V – V – F – F.
V – F – V – V.
F – F – V – V.

Questão 22 -

Sobre a avaliação da condição sistêmica
dos pacientes, analise as seguintes afirmativas e classifique-as
como verdadeiras (V) ou falsas (F):
(

)

Assim como no infarto do Miorcárdio, a ocorrência de
recidivas de Acidentes Vasculares Cerebrais é mais
comum após a primeira década do primeiro evento.

(

)

(

)

(

)

O paciente portador de disritmia deve ter o uso de
adrenalina restrito a 0,4mg.
O paciente com Insuficiência Cardíaca Hipertrófica
Congestiva pode ter comprometimento da absorção de
nutrientes intestinais.
O paciente com DPOC em estágio inicial é tratado apenas
com suplemento de oxigênio.

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo é:
V – F – F – V.
F – F – F – F.
V – F – V – F.
F – F – F – V.
V – V – V – F.

Questão 23 -

Sobre emergências médicas passíveis de
ocorrerem no consultório, analise as seguintes afirmativas e
classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F):
(

)

Em uma reação de hipersensibilidade na qual o paciente
apresenta respiração sibilante com dispneia, o
profissional deve administrar epinefrina.

(

)

(

)

(

)

Em um choque anafilático, o profissional deve
administrar epinefrina.
A síncope vasovagal é a causa mais comum de perda de
consciência no consultório.
O paciente com hipoglicemia grave pode ser tratado com
1mg de glucagon, monitoração de sinais vitais,
administração de oxigênio e transporte para um pronto
socorro.

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo é:
V – V – V – F.
V – F – V – V.
F – F – F – F.
V – F – V – F.
V – V – V – V.

Questão 24 -

A análise facial é etapa do planejamento da
cirurgia ortognática. Sobre isso, é correto afirmar:
A proporção do terço inferior da face é de 37% em relação aos
outros terços.
A distância intercantal é de 40mm.
O paciente classe II tem distânciamento cervical entre 45mm e
55mm.
O paciente classe III pode ter deficiência da área paranasal.
A distância bipupilar é a metade da intercantal.

Questão 25 -

Sobre implantes dentários osseointegráveis,

é correto afirmar:

O tratamento da superfície do implante deve buscar macro
rugosidades para correta adesão dos osteoblastos.
A conexão com melhor selamento microbiano é de hexágono
externo.
A distância biológica entre dois implantes é de 3mm.
O travamento ideal para carga imediata é de 70N.
O melhor tipo ósseo para instalar um implante dentário é o D6.
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Questão 26 -

Analise os conceitos apresentados
classifique-os como verdadeiros (V) ou falsos (F).

e

(

)

AINES são seguros para pacientes portadores de Asma.

(

)

(

)

(

)

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) já foi, no
passado, chamada de enfisema e bronquite.
O tratamento para DPOC abrange a prescrição de
corticoesteróides e broncodilatadores.
Durante o manejo de um paciente com DPOC, é indicada
a suplementação de O2 em altas concentrações.

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo é:

Analise os conceitos apresentados
classifique-os como verdadeiros (V) ou falsos (F).

A distância mínima biológica do forame mentoniano ao implante
dentário é de 5mm.
A distância mínima biológica entre canal mandibular e implante
dentário é de 0,8mm.
O travamento do implante dentário para carga imediata deve
ser acima de 60N.
O cicatrizador é instalado após o período de osseointegração
em todos os casos.
Modernamente,
os
implantes
zigomáticos
estão
contraindicados em humanos.

Sobre

cirurgia

ortognática,

assinale

a

alternativa correta.

e

(

)

Em uma reação alérgica com dispneia moderada à
intensa, deve-se, entre outros cuidados, administrar
epinefrina.

(

)

(

)

(

)

No kit de emergências de um odontólogo, deve constar
Nitroglicerina, sal e açúcar.
A manobra de Heimlich é útil para reverter paradas
cardíacas.
Uma overdose de anestésico local pode causar gagueira,
nistagmo e tremores.

A sequência correta do preenchimento dos parênteses, de cima
para baixo é:
V – F – V – F.
V – V – F – V.
V – F – F – V.
F – F – V – F.
F – V – V – F.

Sobre implantes dentários osseointegráveis.
Assinale a alternativa correta.

Questão 29 -

F – F – F – V.
F – V – V – F.
V – F – V – F.
F – V – V – V.
V – V – F – V.

Questão 27 -

Questão 28 -

A ostetomia sagital dos ramos mandibulares tem vantagem
sobre a osteotomia vertical dos ramos mandibulares por não
manipular o N. Alveolar Inferior.
A cirurgia ortognática tem baixa eficiência no tratamento da
Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono.
A cirurgia de enxerto ósseo oral não pode ser realizada
conjuntamente com a cirurgia ortognática.
A osteotomia para mentoplastia é indicada para correção de
má-olcusão do tipo Classe II de Angle.
A osteotomia Le Fort III é uma opção de tratamento para
deficiência antero-posterior de maxila.

Questão 30 -

O par de nervo craniano que se origina
direto do cérebro e emerge da caixa craniana através lamina
crivosa do osso Etmoide é o:
Olfatório.
Mandibular.
Maxilar .
Oftálmico.
Trigêmeo.

Questão 31 -

Quais os músculos que agem de forma a
promover a elevação da mandíbula?
Temporal, Masseter e Pterigoideo Medial.
Temporal, Masseter e Pterigoideo Lateral.
Masseter, Temporal, Pterigoideo Medial e Pterigoideo Lateral.
Masseter e Temporal.
Pterigoideo Medial e Pterigoideo Lateral.
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Questão 32 -

Apesar dos cuidados prévios à anestesia
local em odontologia, complicações locais podem ocorrer. Uma
dessas é o Trismo. Assinale a alternativa que apresenta a causa
mais coerente para essa complicação.
Ter promovido uma anestesia insuficiente.
Ter injetado anestésico com pH muito elevado.
Ter promovido uma anestesia em um nervo motor do músculo
masseter.
Ter promovido um hematoma intramuscular devido ao
potencial trauma local da agulha.
Ter introduzido anestésico exclusivamente no interior do vaso
sanguíneo.

Questão 33 -

A administração de anestésicos locais está
relacionada à dose máxima possível de administração. Dentre as
condições que determinam a quantidade, está o peso corporal e a
quantidade de mg/Kg do anestésico. Assim, pergunta-se: para um
paciente masculino, saudável, com 18 anos, pesando 60Kg, qual a
quantidade máxima em tubetes de Lidocaina 2% com adrenalina
1:100.000, considerando uma orientação de dose máxima de
4,4mg/Kg e respeitando-se o máximo absoluto da dose?
8,3
12,0
7,3
11,0
5,0

Questão 34 -

São nomes de radiografias comuns na
avaliação das fraturas mandibulares, exceto:
Towne.
Panorâmica.
Lateral oblíqua.
Waters.
Schuller.

Questão 35 -

Paciente gênero feminino, 28 anos,
submetida à extração dentária do dente 28 há 6 dias, retorna com
importante trismo, edema hemifacial, apresentando picos de febre,
referindo odor fétido e gosto desagradável em cavidade oral, além
de considerável disfagia há dois dias. Assinale a alternativa que
apresenta a medida que se configura como a mais importante e
imediata a ser tomada.
Prescrever uma medicação antibiótica empírica o quanto antes.
Prescrever uma medicação anti-inflamatória o quanto antes.
Prescrever uma medicação analgésica o quanto antes.
Procurar determinar a gravidade do quadro geral para definir as
condutas subsequentes a partir da história clínica e do exame
físico.
Drenar o abscesso.

Questão 36 -

Qual reparo anatômico não pode ser
observado nem em uma radiografia panorâmica nem em uma
radiografia periapical?
Processo coronóide da mandíbula.
Forame mentual.
Forame incisivo.
Forame lingual.
Forame mandibular.

Questão 37 -

As regras do objeto vestibular (BOR) tratam
sobre localização radiográfica. Sobre as BOR, somente não é
correto afirmar:
São um conjunto de 12 regras.
Precisam ser feitas com três radiografias.
Em sua execução, é possível utilizar a variação do ângulo
vertical.
Em sua execução, é possível utilizar a variação do ângulo
horizontal.
Duas radiografias de regiões diferentes podem ser utilizadas,
contanto que o objeto a ser localizado apareça nas duas.

Questão 38 -

Numa radiografia panorâmica, foi observada
a presença de um dente supranumerário, com a coroa localizada
entre os terços médios radiculares dos dentes 44 e 45. Feito o
método de Miller-Winter, constatou-se que o dente estava
localizado por lingual. Com isso, é possível afirmar, em relação ao
método de localização, que:
essa técnica não é indicada para esse caso.
uma das radiografias foi feita com um filme interproximal.
foi feita uma radiografia oclusal com filme periapical.
em uma das radiografias o raio, foi mesializado.
em uma das radiografias o raio, foi distalizado.

Questão 39 -

Qual o elemento atômico do paciente é a
base da formação das imagens de ressonância magnética?
O.
N.
F.
C.
H.

Questão 40 -

Qual técnica radiográfica extrabucal mais
indicada para avaliar suspeita de sinusite maxilar no lado direito de
um paciente?
Axial de Hirtz.
Lateral de corpo e ramo mandibular.
Lateral cefalométrica.
Oclusal parcial de mandíbula.
PA de Waters.
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