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INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva o seu nome completo e o número do seu documento de identificação no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após o encerramento do prazo estabelecido para sua aplicação.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 05 (cinco)
questões de Lógica e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao
Fiscal.
 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:






Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais.
O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
A quantidade de questões e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa (Objetivas)
Questões de Lógica (Objetivas)
Conhecimentos Específicos (Objetivas)
Total de questões

NOME COMPLETO:

Número de questões
10 questões
05 questões
15 questões
30 questões

Pontos
30 pontos
10 pontos
60 pontos
100 pontos

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:
_________________________
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL SUPERIOR
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Trabalho escravo: uma realidade persistente
Luciano Frota
Em memória dos três auditores-fiscais assassinados em 28 de janeiro de 2004, devido a inspeções
para apurar denúncias de trabalho escravo em fazendas da região de Unaí (MG), o Brasil consagrou a data
como “Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo”.
O nosso país carrega na sua história a mancha indelével de um longo passado de escravidão
legalizada, cuja abolição formal, ocorrida em 1888, não foi suficiente para romper os grilhões da indignidade,
da indiferença e da marginalidade social. Mais de cem anos se passaram e ainda estamos lutando para livrar
do cativeiro mulheres e homens trabalhadores que são explorados, à luz do dia, pelos senhores de“ engenho”
do século 21.
Mesmo sendo signatário das Convenções 29 e 105 da OIT, somente em 1995 o país acordou para o
problema, forçado por pressões sociais e por denúncia formulada perante a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, em razão da morte de um trabalhador rural e de outro ferido ao tentarem fugir da Fazenda Espírito
Santo, no Pará, onde 60 pessoas foram flagradas submetidas a trabalhos forçados e em condições
desumanas (Caso 11.289).
É certo que a partir daí muitos avanços foram alcançados, sobretudo em razão de providências
efetivas que passaram a ser adotadas pelos Ministérios do Trabalho e dos Direitos Humanos, bem como
pelos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, que, em parceria com diversas outras instituições, formaram
uma corrente de combate a essa chaga de indignidade, instituindo, dentre outras medidas, os chamados
Grupos Móveis de Fiscalização.
No período de 1995 a 2018, mais de 2.000 operações de fiscalização foram realizadas, e cerca 53
mil trabalhadores foram resgatados da condição de escravo. Ainda que retratem apenas uma amostragem
do cenário de desumanidade que ainda persiste nos campos e cidades do país, são números que
impressionam e reforçam a necessidade de se prosseguir com as ações de combate.
Na seara legislativa, o grande marco histórico na luta pela erradicação dessa chaga social foi a
alteração trazida pela Lei 10.803/2003 ao artigo 149 do Código Penal, que atualizou o conceito de escravidão
contemporânea, não mais limitando-o à privação da liberdade de locomoção, mas estendendo a sua
tipificação para casos de aviltamento explícito da dignidade humana, em que trabalhadores são expostos a
condições degradantes de trabalho, com jornadas exaustivas ou mesmo forçados por dívidas com o patrão.
Importante ressaltar que o Brasil, além dos compromissos internacionais, tem uma Constituição
pactuada sob os pilares do respeito à dignidade da pessoa humana e ao trabalho como valor social. É dever
do Estado não se omitir quanto ao combate a todas formas de trabalho indigno, em especial àquele tipificado
como análogo à condição de escravo. E o dia 28 de janeiro deve servir exatamente para alertar as autoridades
públicas do país que a escalada do trabalho escravo persiste, resistente, matando e mutilando seres
humanos, segregando sonhos e coisificando pessoas.
A liberdade é direito inalienável do ser humano; não há liberdade sem garantia de dignidade; não há
dignidade sem justiça social; e sem liberdade, sem dignidade e sem justiça social não há democracia.
Disponível em:<www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 11 fev. 2019

01. O texto, de forma preponderante,
A) apresenta um posicionamento acerca de como a sociedade brasileira tem lidado com o trabalho
escravo.
B) história toda a trajetória de luta da sociedade brasileira em busca de mecanismos para combater o
trabalho escravo.
C) enumera acontecimentos cruciais para a erradicação das condições de trabalho escravagista da
sociedade brasileira.
D) descreve os avanços em relação ao combate e à erradicação das condições de trabalho escravagista
na sociedade brasileira.
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02. Ao desenvolver o tema do texto, o autor opta por
A) ser categórico na constatação da ineficiência das medidas de combate ao trabalho escravo no Brasil.
B) ratificar, sem concessões, a ineficácia das medidas de combate ao trabalho escravo adotadas no
Brasil.
C) desqualificar, sem ressalvas, a eficácia das medidas de combate ao trabalho escravo adotadas no
Brasil.
D) fazer ponderações pontuais em relação à eficácia das medidas de combate ao trabalho escravo no
Brasil.

03. Considere o trecho:
O nosso país carrega na sua história a mancha indelével de um longo passado de escravidão
legalizada [...]

O uso da palavra em destaque expressa que o passado de escravidão, no Brasil, é algo
A) imperceptível aos olhos da maioria.
B) impossível de ser apagado da nossa memória
C) impossível de ser compreendido.
D) inexplicável para as gerações mais jovens.

04. Considere os trechos:

(1) Mesmo sendo signatário das Convenções 29 e 105 da OIT, somente em 1995 o país
acordou para o problema [...]
(2) Ainda que retratem apenas uma amostragem do cenário de desumanidade que ainda
persiste nos campos e cidades do país, são números que impressionam e reforçam a
necessidade de se prosseguir com as ações de combate.

Sobre os elementos linguísticos em destaque, é correto afirmar que
A) ambos estabelecem relação sintático-semântica de condição entre orações e, nesse caso, podem ser
substituídos, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por caso.
B) em (1) esse elemento estabelece relação sintático-semântica de concessão entre parágrafos e, nesse
caso, pode ser substituído, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por embora.
C) em (2) esse elemento estabelece relação sintático-semântica de condição entre períodos e, nesse
caso, pode ser substituído, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por desde que.
D) ambos estabelecem relação sintático-semântica de concessão entre orações e, nesse caso, podem
ser substituídos, sem prejuízo de sentido e com pequenas alterações, por apesar de.
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05. Considere o trecho:
[...] forçado por pressões sociais e por denúncia formulada perante a Corte
Interamericana de Direitos Humanos [...]
Sobre as palavras em destaque, nesse contexto de uso, é correto classificar que:
A) a primeira é preposição, e a segunda, artigo.
B) a primeira é conjunção, e a segunda, artigo.
C) ambas são preposições.
D) ambas são conjunções.
06. Considere o período:
No período de 1995 a 2018, mais de 2.000 operações de fiscalização foram realizadas, e
cerca 53 mil trabalhadores foram resgatados da condição de escravo.

Sobre as vírgulas presentes nesse trecho, verifica-se que
A) a primeira marca um bloco de informação deslocado, com valor adjetivo, e a segunda separa orações
com o mesmo sujeito.
B) a primeira marca um bloco de informação com valor de aposto, e a segunda separa orações com o
mesmo sujeito.
C) a primeira marca um bloco de informação deslocado, com valor adverbial, e a segunda separa
orações com sujeitos distintos.
D) a primeira marca um bloco de informação com valor predicativo, e a segunda separa orações com
sujeitos distintos.
07. Sobre o segundo e o terceiro parágrafos, é correto afirmar:
A) O segundo não apresenta ideia central explícita.
B) O terceiro faz contraposição à ideia central do segundo.
C) O terceiro tão somente desenvolve a ideia central explícita no segundo.
D) O segundo tão somente exemplifica o que vai ser afirmado no terceiro.
08. No texto, identifica-se a recorrência a
A) outros discursos, com o objetivo de reforçar o discurso do autor.
B) citações diretas, demarcadas pelo uso restrito das aspas.
C) outros discursos, com o objetivo de refutar o discurso citado.
D) citações indiretas, demarcadas pelo uso restrito das aspas.
09. O texto apresenta caraterísticas que o aproximam do gênero
A) notícia.
B) artigo de opinião.
C) reportagem.
D) relato.
4
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10. Considere o fragmento:
Na seara legislativa, o grande marco histórico na luta pela erradicação dessa chaga social foi a
alteração trazida pela Lei 10.803/2003 ao artigo 149 do Código Penal, que atualizou o conceito
de escravidão contemporânea, [...]

O trecho em destaque é uma oração
A) subordinada com valor de substantivo.
B) coordenada com valor explicativo.
C) coordenada com valor restritivo.
D) subordinada com valor de adjetivo.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÓGICA
11. Um círculo de papel cartão com uma face branca e outra preta, foi cortado em três partes distintas. Duas
dessas partes estão apresentadas a seguir:

A terceira parte que, junto com as duas anteriores, forma perfeitamente o círculo, é
A)

B)

D)

C)

12. Considere o conjunto de doze objetos apresentados a seguir

No conjunto de doze objetos a seguir, selecionando-se aleatoriamente três objetos, a probabilidade de eles
serem colineares (pertencerem a uma mesma reta) é de

A)
B)
C)
D)

6

1
12
1
16
1
11
1
8
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13. Dada a sentença “Se visito Lajes, então sou feliz”, sua negação é
A) Não visito Lajes e sou feliz.
B) Visito Lajes e não sou feliz.
C) Se não visito Lajes, então não sou feliz.
D) Se não sou feliz, então não visito Lajes.

14. Considerando as 26 letras de nosso alfabeto, na sequência de letras abaixo,
D

J

E

L

H

P

M

V

?

o ponto de interrogação representa a letra
A) T.
B) R.
C) S.
D) U.

15. André é engenheiro, então Luciano não é comerciante. Ou Luciano é comerciante, ou Erick é veterinário.
Se José não é advogado, então André é engenheiro. Ora, nem Erick é veterinário nem Cintia é médica.
Logo:
A) José não é advogado e Luciano é comerciante.
B) Erick é veterinário ou André é engenheiro.
C) Se Luciano é comerciante, André é engenheiro.
D) José é advogado e Luciano é comerciante.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – DENTISTA - SUPERIOR

16. A partir dos resultados do Levantamento de Condições de Saúde Bucal da População Brasileira- SB Brasil
– em 2003, ficou evidente a necessidade da organização da média complexidade em Odontologia na
efetivação do SUS. Assim, foram criados os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), em todas
as regiões, de acordo com os planos municipais e regionais de saúde de cada estado. Com base na
portaria nº 599/GM, de 23 de março de 2006, é correto afirmar que
A) o gestor municipal ou estadual só poderá credenciar como CEO, apenas 01 estabelecimento por
região/microrregião de saúde para atendimento à demanda da população.
B) todo Centro de Especialidade Odontológica deve realizar, dentre o elenco mínimo de atividades
estabelecidas, o atendimento em Estomatologia, com ênfase no diagnóstico de câncer bucal.
C) a Unidade de Saúde a ser habilitada na modalidade de CEO deve atender apenas às seguintes
condições: ser referência para o próprio município, região ou microrregião de saúde, de acordo com
o Plano Diretor de Regionalização (PDR); e ser Unidade de Saúde cadastrada no CNES.
D) os CEO são estabelecimentos de saúde registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES), classificados como Tipo Clínica Especializada/Ambulatório de Especialidade, com
serviço especializado de Odontologia para realizar, no mínimo, as seguintes atividades: periodontia
especializada, cirurgia oral menor dos tecidos moles e duros, e endodontia.

17. De acordo com a Lei 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, por meio das ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é
correto afirmar que
A) as ações e serviços de saúde são organizados de forma centralizada cuja direção é exercida pelo
Ministério da Saúde.
B) os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em
cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização das respectivas Secretarias de Saúde
Estadual.
C) estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, excetuando-se
aquelas relacionadas à saúde do trabalhador.
D) as ações e serviços de saúde são organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de
complexidade crescente.

18. A incorporação de ações de Promoção a Saúde odontológica suscita uma mudança de paradigma na
prática clínica preventivista: a substituição do tratamento odontológico padronizado, por uma odontologia
baseada no diagnóstico individual do risco e da atividade de cárie. Diante do exposto, é correto afirmar:
A) A avaliação do risco de cárie é um processo estático que deve ser realizado somente na primeira
consulta do paciente.
B) Exames radiográficos e hemograma são essenciais para a avaliação do risco de cárie.
C) O fator comportamental mais importante para a ocorrência ou não de atividade de cárie é a higiene
bucal diária, correta e de periodicidade regular, utilizando um creme dental fluoretado.
D) A qualidade da dieta do indivíduo é o fator determinante na etiologia e atividade da cárie dentária.
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19. É uma anomalia dentária causada por dente decíduo em seu sucessor permanente devido à infecção ou
trauma. Clinicamente apresenta-se como um defeito de esmalte, de coloração que pode ir de
esbranquiçada até uma coloração amarelo pardo ou acastanhada, com irregularidades na coroa do dente.
Radiograficamente, observa-se imagem radiolúcida na coroa, significativa de irregularidade de esmalte,
ou uma formação estrutural inadequada. A anomalia descrita denomina-se
A) hipoplasia de Turner.
B) displasia dentinária.
C) hipoplasia sifilítica.
D) fluorose dentária.

20. Para minimizar, prevenir ou reduzir os riscos ocupacionais na sua prática clínica diária, os profissionais
de saúde da área odontológica devem adotar medidas de precauções-padrão. Sobre essas medidas, é
correto afirmar que
A) as medidas de prevenção devem ser utilizadas independentemente do diagnóstico confirmado ou
presumido de doença infecciosa transmissível no indivíduo a ser atendido.
B) as vacinas mais importantes para os profissionais da odontologia são: contra hepatite A, influenza,
tríplice viral e contra febre amarela.
C) os resíduos de amálgama devem ser acondicionados em recipiente rígido, de vidro escuro, contendo
água suficiente para cobri-los, e encaminhá-los para coleta especial de resíduos contaminados.
D) são medidas de prevenção que devem ser praticadas por toda a equipe de saúde nos casos de
exposição a pacientes potencialmente portadores de doenças infectocontagiosas.

21. Após deslocamento completo (avulsão) de um incisivo central superior decíduo em uma criança de cinco
anos de idade, o procedimento correto é
A) lavar o elemento dentário avulsionado com soro fisiológico e reimplantá-lo em seu respectivo alvéolo,
somente se houver mais de 2/3 de raiz residual.
B) não reimplantar o elemento dentário avulsionado.
C) reimplantá-lo de imediato, somente se houver mais que 1/3 de raiz.
D) reimplantá-lo de imediato, independentemente do grau de rizólise.

22. Em relação às restaurações com resinas compostas fotopolimerizáveis, o controle das tensões de
polimerização pode ser realizado por meio da relação entre a área aderida pela resina e a área livre no
interior das cavidades (fator C de configuração cavitária). Essa relação expressa em números a chance
da restauração falhar adesivamente. Sendo assim, é correto afirmar que
A) quanto maior o fator C da cavidade, menos incrementos poderão ser utilizados para evitar a contração
de polimerização.
B) quanto maior o fator C, menor a contração volumétrica do material restaurador porque a quantidade
de paredes livres é maior que a quantidade de paredes a serem aderidas.
C) a técnica de inserção incremental objetiva unir cada incremento de resina ao maior número possível
de paredes cavitárias, no intuito de aumentar o fator C, diminuindo assim, as tensões geradas pela
contração de polimerização.
D) quanto menor o fator C da cavidade, maior a possibilidade de dissipação de tensões geradas pela
contração de polimerização.
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23. No tocante às exodontias odontológicas, é correto afirmar:
A) Algumas das condições sistêmicas que contraindicam uma exodontia são: pacientes gestantes em
qualquer período da gravidez, diabéticos, hipertensos e cardiopatas.
B) A extração de um molar superior com raízes muito divergentes pode ser executada de forma mais
apropriada, separando-se as raízes palatinas da coroa, que é removida juntamente com a raiz
vestibular antes das raízes palatinas.
C) Nas exodontias com finalidade de se instalar uma prótese total, torna-se necessário que se realize a
regularização do rebordo alveolar remanescente e a remoção do excesso de tecido mole.
D) O fórceps indicado para a exodontia do elemento dentário 16 é o 18L e, para a exodontia do elemento
26, é o 18R.
24. A anemia falciforme é uma das patologias hereditárias mais comuns no Brasil. Ela é causada por uma
mutação no gene beta da hemoglobina, que origina uma molécula de hemoglobina alterada, denominada
S (Hb S), no lugar da hemoglobina A (Hb A). Para que o atendimento odontológico dos pacientes
portadores dessa condição sistêmica seja bem-sucedido, sem qualquer prejuízo à sua saúde e à
segurança do profissional, alguns cuidados devem ser seguidos. O procedimento correto a ser realizado
no atendimento clínico desse paciente é:
A) a sintomatologia dolorosa deve ser tratada com dipirona ou ácido acetilsalicílico, para minimizar o
estresse físico e reduzir o risco de uma crise.
B) não realizar profilaxia antibiótica frente a procedimentos em que haja expectativa de sangramento,
devido à possibilidade de haver comprometimento hepático ou renal.
C) uso de anestésico local sem vasoconstritor para procedimentos dentais de rotina e, no caso de
procedimentos cirúrgicos, uso de anestésico local com vasoconstritor, de preferência, lidocaína a 2%
com adrenalina 1:100.000.
D) realização de exodontias somente sob anestesia geral no intuito de evitar estresse, tensão emocional
e manter níveis adequados de oxigenação e temperatura corpórea.
25. O sucesso do tratamento restaurador de lesões de Classe V de esmalte e dentina requer a observância
de todas as etapas de sua técnica. Nesse sentido, para que uma boa estética e adequado selamento
marginal sejam obtidos, deve-se:
A) efetuar o condicionamento ácido simultâneo do esmalte e da dentina por 15 segundos seguido de
lavagem abundante em cada uma das estruturas.
B) optar por resinas compostas microparticuladas, micro-híbridas, nanoparticuladas ou nanohíbridas,
pois elas apresentam boas características de polimento, resultando em superfícies mais lisas, que
proporcionam uma satisfatória relação das restaurações com o periodonto.
C) realizar a fotoativação da resina composta somente após restituir o volume final da restauração, de
modo a minimizar os excessos de material restaurador e oferecer uma superfície lisa e uniforme.
D) escolher uma resina composta híbrida de elevada resistência à tração.
26. Para minimizar os efeitos da mucosite induzida por radioterapia e/ou quimioterapia, deve-se orientar o
paciente oncológico a realizar os seguintes procedimentos:
A) ingerir bastante suco de laranja, limão e acerola, ricos em vitamina C, que estimulam a regeneração
celular.
B) fazer bochechos com gluconato de clorexidina a 0,12% ou com solução salina a 0,9%.
C) fazer bochechos com antimicrobianos.
D) fazer bochechos de água morna com água oxigenada.

10

Prefeitura Municipal de Lajes – CPLP 13 – Dentista - Superior

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES/RN
EDITAL Nº. 001/2019

27. Em relação às técnicas radiográficas intrabucais, é correto afirmar:
A) A imagem radiográfica interproximal é usada para examinar as superfícies interproximais dos dentes
e é particularmente útil para a detecção de cáries dentárias e a condição das estruturas periodontais,
como a crista óssea alveolar.
B) Um dos problemas mais comuns relacionados ao processamento radiográfico é o escurecimento do
filme. Esse problema é causado pela sub-revelação do filme radiográfico.
C) A técnica da bissetriz utiliza acessórios chamados posicionadores que formam um conjunto
suporte/filme.
D) Na técnica do paralelismo, a incidência se faz perpendicularmente ao plano bissetor formado entre o
plano do filme e o longo eixo do dente.

28. As lesões de cárie podem ser diferenciadas, segundo sua atividade, em lesões ativas e inativas. Sobre
as características e intervenções indicadas para cada uma delas, é correto afirmar que
A) o tratamento não operatório profissional é capaz de evitar o aparecimento de novas lesões; no
entanto, ele não consegue paralisar a atividade das lesões ativas não cavitadas. Isso só é possível
nas lesões cavitadas.
B) um paciente pode apresentar lesões de cárie ativas e inativas em um mesmo quadrante ou elemento,
dependendo das condições de acúmulo de biofilme na superfície dentária. Quando isso ocorre, o
tratamento operatório imediato é indicado, com a restauração dos elementos envolvidos.
C) as lesões inativas em dentina são altamente infectadas com microrganismos ao longo das fibras de
colágeno expostas e nos túbulos dentinários. Lesões ativas são minimamente infectadas já que os
procedimentos de controle do biofilme removem parte da dentina infectada amolecida.
D) as características típicas de uma lesão em esmalte ativa não cavitada são uma superfície opaca
esbranquiçada e áspera. Por outro lado, as lesões inativas são brilhantes e lisas, com cor que varia
do esbranquiçado ao castanho ou preto.

29. As lesões periapicais, na maioria das vezes, correspondem a reações inflamatórias decorrentes da
necrose pulpar e contaminação bacteriana do canal radicular. Diante do exposto, é correto afirmar:
A) A periodontite apical crônica, conhecida como cisto periapical, consiste de um tecido granulomatoso
com infiltrado celular, fibroblastos e cápsula fibrosa bem definida.
B) O cisto periapical é oriundo de um granuloma, pois todos os granulomas periapicais evoluem para
um cisto.
C) O abscesso periapical é diagnosticado clinicamente por um aumento de volume da face,
acompanhado de dor intensa. A via de drenagem do abscesso depende da posição da raiz envolvida,
podendo ser por via vestibular, lingual, palatina ou cutânea. O tratamento do abscesso deve ser feito
apenas pela drenagem do material purulento associado à terapia medicamentosa analgésica para o
controle da dor.
D) A pericementite é uma inflamação aguda do periápice, caracterizada clinicamente por grande
sensibilidade do dente ao toque. Radiograficamente, pode-se eventualmente observar alargamento
do espaço periodontal. Sua causa pode ser decorrente de inflamação aguda da polpa, trauma, pontos
de contato prematuros, movimentação ortodôntica, irritação química ou mecânica durante o
tratamento de canal.
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30. Sobre o Tratamento Restaurador Atraumático – ART, é correto afirmar:
A) É indicado para o atendimento de bebês, pré-escolares, crianças sem adaptação comportamental,
pessoas com necessidades especiais, idosos hospitalizados ou acamados.
B) Essa técnica não utiliza instrumentos rotatórios, nem isolamento absoluto. No entanto, uma boa
anestesia infiltrativa local deve ser aplicada para a redução da dor.
C) Utiliza ionômero de vidro, hidróxido de cálcio ou cimento de fosfato de zinco para o vedamento da
cavidade após remoção do tecido cariado.
D) O Ministério da Saúde ainda não reconhece o ART como um procedimento de controle da cárie
dentária, apesar de ser uma técnica aceitável internacionalmente.
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