PORTUGUÊS

4.

o texto a seguir refere-se às questões 1, 2, 3 e 4.
"Eda dos Santos vivia reclamando às vizinhas das
agressões que sofria do segundo marido. E a dureza dessa
vida, os tapas, e também os beijos, tudo virava versos nas
mãos dessa mulher simples, uma dona de casa, que gostava
de fazer poesia nas poucas horas vagas. Além de cuidar da
casa e dos tres filhos, ela vendia produtos da Avon de' porta
em porta. Foi assassinada, num dia de outubro de 1997. O
marido, bêbado e tomado por um violento ataque de ciúmes,
matou-a com quatro tiros de revólver."

(E) Apenas a oração "111" tem função de advérbio na
oração em que está inserida.

O texto a seguir refere-se às questões 5, 6 e 7.

(B) há contração entre a preposição relacionada à
palavra "reclamando" e o artigo relacionado ao .
substantivo "vizinhas".

(A) uma metáfora.
(B) uma hipérbole.
(C) uma metonimia.
(D) uma enumeração.

"num dia de outubro de 1997".

(D) Apenas as orações "li" e "111" são locuções adverbiais
das orações em que estão inseridas.

(A) os artigos femininos, mesmo quando no plural, são
acentuados com crase antes de palavras no
feminino, como no caso da palavra "vizinha".

No mesmo texto em destaque, o trecho "os tapas, e
também os beijos, tudo virava versos nas mãos dessa
mulher simples" trata-se de

IV.

(C) Apenas as orações "'" e "IV" são locuções adverbiais
das orações em que estão inseridas.

1. A crase presente no primeiro perfodo do texto explica-se
porque

2.

"nas mãos dessa mulher"
"nas poucas horas vagas";
"de porta em porta";

(B) Nenhuma exerce função de advérbio nas orações
em que estão inseridas.

Nas questões 1, 2, 3 e 4 assinale a alternativa correta.

(E) trata-se da preposição que introduz o complemento
do verbo viver, e, como esse complemento é
feminino ("vizinhas"), a crase é obrigatória.

I.
11.
111.

(A) Todas exercem funções de advérbios nas orações
em que estão inseridas.

(Lima, Paulo Pereira. "Atenção, mulheres em perigo·.
Revista Caros Amigos. São Paulo, Ed. Casa
Amarela, 1212000, p.20.)

(C) a palavra "reclamando" tem sentido incompleto, o
que exige complemento introduzido por preposição
acentuada por crase.
(D) sempre que· houver encontro entre preposição e
artigo definido
haverá
crase,
assinalada
graficamente pelo acento grave.

Sobre as expressões a seguir, presentes no texto, podese afirmar que

Símios processam operações matemáticas
O cérebro dos simios pode trabalhar com quantidades
numéricas e seria capaz de realizar pequenas operações
matemáticas, segundo um estudo da Universidade de
Tübingen (Alemanha) apresentado ontem na Áustria, Eles
teriam sido capazes de distinguir número de pontos em uma
tela, de acordo com Andreas Nieder, diretor do Instituto para o
Estudo Clínico Cerebral da Universidade. Durante o
experimento, os cientistas acompanharam a atividade
neuronial através de eletrodos cerebrais e identificaram quais
células eram as que mostravam mais atividade e as que eram
responsáveis por processar a informação numérica.
(O Estado de S. Paulo. 11/07/06, p.
A 15)

5.

Assinale a alternativa em que o uso do verbo revela
distanciamento do autor da notícia em relação aos
resultados da experiência realizada:

(E) uma gradação.
3.

Assinale a altemativa que registra uma oração
subordinada adjetiva presente no texto.
(A) "ela vendia produtos da Avon de porta em
porta". (B) "matou-a com quatro tiros de revólver".
(C) "que gostava de fazer poesia nas poucas horas
vagas".
(D) "tudo virava versos nas mãos dessa mulher
simples".

(A) "eram responsáveis por processar a informação
numérica".
(B) "identificaram quais células eram as que mostravam
mais atividade".
(C) "os cientistas acompanharam a atividade neuronial
através de eletrodos".
(D) "O cérebro dos símios pode trabalhar com
quantidades numéricas".
(E) "Eles teriam sido capazes de distinguir número de
pontos em uma tela".

(E) , "Eda dos Santos vivia reclamando às vizinhas das
agressões".
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6.

"capazes de distinguir".
I.
"responsáveis por
11
processar".
.
(A) No item "I", a palavra "capazes" não necessita de
complemento à sua significação: por isso, o termo
que a sucede é um adjunto adnominal. Já no item
"li", a palavra "responsáveis" necessita de
complemento à sua significação; portanto, o termo
que a sucede é um complemento nominal.
(B) No item "I", a palavra "capazes" necessita de
complemento à sua significação; por isso, o termo
que a sucede é um complemento nominal. Já no
item "11", a palavra "responsáveis" não necessita
de complemento à sua significação, em razão do
que o termo que a sucede é um adjunto nominal.
(C) No item "I". a palavra "capazes" não necessita de
complemento à sua significação: por isso, o termo
que a sucede é um adjunto adnominal, assim
como no item "li". em que a palavra "responsáveis"
é sucedida por um adjunto nominal.
(D)· No item "I", a palavra "capazes" não necessita de
complemento à sua significação; por isso, o termo
que a sucede é um adjunto adverbial, assim como
no item "11", em, que a palavra "responsáveis" é
sucedida por um adjunto adverbial.
(E) Tanto no item "'" quanto no item "11", os termos que
sucedem respectivamente as palavras "capazes" e
"responsáveis" são complementos nominais por
completarem' sintaticamente palavras que os
prevêem em sua significação,

7.

Consolação

Sobre as expressões a seguir, presentes no texto, é
correto afirmar que

Assinale a altemativa em que uma expressão, um termo
ou uma palavra presente no texto apresente a mesma
função
sintática
da
conjunção
subordinativa
conformativa "segundo", também presente nele.
(A) "e seria capaz de realizar pequenas operações
matemáticas".
(B) "de acordo com Andreas Nieder".
(C) Durante o experimento".
(D) "por processar a informação numérica".

Se não tivesse o amor
Se não tivesse essa dor
E se não tivesse o sofrer
E se não tivesse o chorar
Melhor era tudo se
acabar.
Eu amei
Amei demais
O que eu
sofri
Por causa do
amor Ninguém
sofreu.
Eu chorei
Perdi a
paz
Mas o que eu
sei É que
ninguém Nunca
teve mais Mais
(Moraes, Vinicius de. Songbook. Pelrópolis.
do que eu.
Lumiar Ed. 1993, p.54).
Nas questões 9, 10, e 11
adequada.
9
.

assinale a alternativa

Do ponto de vista semântico, predominam no texto de
Vinicius de Moraes
(A) palavras que expressam experiências individuais
negativas.
(B) palavras que expressam experiências individuais
positivas
(C) palavras sem carga semântica em que o poeta
deposita sentidos negativos.
(D) palavras cujas cargas semânticas são subvertidas
pelo poeta.
(E) palavras cujas cargas semânticas positivas são
subvertidas.

(E) "para o Estudo Clínico Cerebral da Universidade",
10. No texto, o poeta emprega o verbo ter:
8.

Assinale a alternativa que apresenta o uso correto do
pronome.
(A) Logo ao chegar, cumprimentou-lhe pela vitória.
(B) Forçou a visão, mas não avistou-o mais.
(C) Nunca lhe ocorrera uma sorte tão grande.
(D) Me comunicaram a chegada do navio ontem.
(E) Você venha logo, que te conto o que
ocorreu.
o texto a seguir refere-se às questões 9, 10, e 11.
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(A) com sentido de posse; por isso concorda com os
sujeitos ocultos, na terceira pessoa do singular,
das orações em que ele ocorre.
(B) na função de verbo de ligação, visto que os termos
que o sucedem nas orações são predicativos do
sujeito, com os quais concorda.
(C) como verbo bitransitivo com sujeitos ocultos e os
objetos "amor", "dor", "sofrer" e "chorar".
(D) em lugar do verbo haver, com sentido de existir; por
isso assume o caráter impessoal desse verbo
a
quando estiver na 3 . pessoa do singular.
(E) na função de verbo transitivo indireto, visto que os
termos que o sucedem nas orações sâo objetos
indiretos, com os quais concorda.
3

11.

Em relação às palavras "sofrer", "chorar" e "acabar"
podese dizer que
(A) todas são verbos no infinitivo pessoal e funcionam
como verbos nas orações em que estão inseridas.
(B) todas são verbos no infinitivo, mas a primeira e a
segunda estão substantivadas, enquanto a terceira
cumpre função de verbo.

CONHECIMENTOS ESPECíFICOS
15. Paciente do sexo masculino, 65 anos, trabalhador rural,
pele clara, chegou ao consultório com as seguintes
características: lesão caracterizada por degeneração
tecidual do vermelhão de lábio, principalmente do lábio
inferior, que se apresentava atrófico e com erosões de
superficie crostosa. O diagnóstico mais provável é
(A) Leucoplasia.
(B) Linfoma não-hodgkin.

(C) todas são verbos no presente do indicativo e
funcionam como verbos nas orações em que estão
inseridas.

(C) Queilite actinica.
(O) Sarcoma de kaposi .

(D) todas são verbos no presente do indicativo, mas a
primeira e a segunda estão adjetivàdas, enquanto
a terceira cumpre função de verbo.
(E) todas são verbos no infinitivo pessoal, mas nenhuma
funciona como verbo nas orações em que estão
inseridas.

12.

(E) Llquen plano.
16. São tumores maligno e benigno, respectivamente
(A) Ameloblastoma e fibroma ossificante.
(B) Míxoma odontogênico e mieloma múltiplo.
(C) Osteossarcoma e fibroma ossificante.

No texto a seguir, as preposições em destaque indicam
respectivamente:

(D) Mixoma odontogênico e
ameloblastoma.
(E) Osteoblastoma e condrossarcoma.

"Fomos de São Paulo a Recife de avião com nossos
amigos"

17. Um menino de 8 anos de idade compareceu à clínica
odontológica com o dente 11 avulsionado, devido a uma
queda de bicicleta há 40 minutos. A mãe traz o dente
em um copo de leite. Durante o exame clínico, constatase ausência de lesões na tábua óssea, tecidos moles e
no elemento dental. A conduta nesse caso é

(A) origem, destino, meio, companhia.
(B) lugar, meio, posse, companhia.
(C) meio, lugar, companhia, posse.
(D) origem, meio, companhia, posse.
(E) destino, origem, posse, companhia.

(A) transplante dentário.
(B) tratamento do canal e transplante
13.

Apenas uma das alternativas a seguir registra
acentuação correta:

dentário.

(A) estaram (futuro), estáram (passado), ficarão
(passado);

(D) limpeza profunda das raizes com c10rexidina 2% e
posterior implante.
(E) transfixação dental.

(C) reimplante dentário.

(B) orgão-organismo, orfão-orfandade;
(C) tem (verbo ter, singular), têm (verbo ter, plural);
(D) veêm (verbo ver, plural); têem (verbo ter,
plural)

18.

Para a confecção de um núcleo metálico fundido no
dente 44, tratado endodonticamente e saudável
periodonticamente, o núcleo deve ter um comprimento
adequado de:

(E) íris, juiz, matriz, juizo.
(A) 2/3 do comprimento total de seu
14. Assinale a alternativa em que a ortografia está correta.

remanescente.
(B) 1/3 do total de seu remanescente.

(A) pagem, forrajem, estalajem.

(C) Tamanho real da raiz do remanescente

(B) paraguassu (do tupi), champu. Chingu (do

..

tupi).

(D) 3/4 do total de seu remanescente.
(E) Comprimento compatível com a liga metálica.

(C) giló; geric6, jeringonça (do espanhol).
(D) viajem (verbo), viaje (verbo) viagem (substantivo).
(E) cantão
(verbo).
(substantivo).

cançam

(verbo)

cantam

19. O fluxo salivar, dentro dos padrões de normalidade, é
aquele que está em
(A) 0,1 mLlmin
(B) 0,5 mLlmin
(C) 1,0 mLlmin
(D) 2,5 mLlmin
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(E) 3,7 mLlmin
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20.

Na exodontia do dente 17, com raiz palatina divergente,
de um paciente cujo seio maxilar apresenta-se baixo e
expandido entre as raizes, o procedimento comumente
indicado é

24.

(A) . Sepultamento radicular.
(B) Seccionamento dentário.

(A) O acesso direto à lesão com destruição da crista
marginal tornou-se opção de grande valor para o
tratamento da lesão.

(C) O uso de fórceps.
(D) A luxação.
(C) A incisão Le For! 11.
21.

(B) A extensão para remoção de esmalte sem suporte e
dentina é algo cada vez mais necessário para se
preservar as restaurações por mais tempo.

Preocupada com a estética de seu sorriso, uma paciente
de 18 anos de idade comparece à clínica odontológica.
Sua queixa é uma mancha de cor branco-amarelada na
região vestibular dos dentes superiores (14 ao 24).
Observa-se que as manchas não são profundas, estão
restritas ao esmalte e o diagnóstico é de fluorose leve.
Para a remoção dessas manchas, de forma
conservadora, o procedimento é:

(D) Lesões de cárie paralisada e mancha branca devem
ser restauradas devio à estética.

(A) Restauração com resina composta.

(E) A extensão do preparo cavitário como forma de
retenção foi abandonada.

(B) Remineralização.

(C) Considera-se o melhor tipo de acesso à lesão
aquele que possibilita a remoção da cárie e a
preservação da estética mesmo que haja remoção
de estrutura dental sadia.

25.

(C) Microabrasão.
(D) Facetas de porcelana.

Paciente adulto será submetido a um aumento de coroa
clínica. Sabendo-se que ele pode tomar medicação via
oral, que não relata nenhum tipo de alergia e há 6
meses sofreu uma cirurgia para implante de prótese
valvar cardlaca, a medicação pré-operatória mais
adequada é:

(B) analgésicos e anliinflamatórios.
(C) antidepressivos e antibióticos.
(D) antidepressivos e ansiolíticos.
(E) anliinflamatórios e anticoncepcionais.
26.

(A) Amoxicilina (500mg) _ 4 comprimidos, 1 h antes do
procedimento.

(C) Penicilina V (500mg) - 1 comprimido 1 h antes do
procedimento.

(D) cansaço dos músculos da face e pronúncia sibilante.
(E) equilíbrio entre os músculos da face e pronúncia
grave.

(D) Dipirona (500mg) - 2 comprimidos , 1 h antes do
procedimento.

23.

Um pai leva o filho de 11 anos de idade com queixa de
dor (provocada) no dente 36, devido a processo carioso.
Esse dente apresenta-se com extensa destruição
coronária, e parte da coroa remanescente encontra-se
recoberta por uma massa polpuda de tecido
avermelhado e aspecto esponjoso, que sangra a
palpação. Pela radiografia, constata-se comunicação da
cárie com a cavidade pulpar e discreta rarefação óssea
periapical. Diante disso, assinale a alternativa que
melhor traduz o diagnóstico clinico e o tratamento.
(A) Pericoronarite e necropulpectomia.
(B) Pulpite reversível e tratamento
expectante. (C) Pulpite hiperplásica e
pulpectomia.
(D) Pulpite hiperplásica e tratamento expectante.
(E) Pulpite reversível e curetagem pulpar.

Prefeitura Municipal de Cruzeiro - 146 - Cirurgião Dentista /10

Quando, em pacientes portadores de prótese total, o
espaço funcional livre é diminuído ou aumentado, os
sinais e sintomas são, respectivamente
(A) pronúncia sibilante e alteração estética.
(B) pronúncia sibilante e cansaço dos músculos da
face. (C) dor e atuação conjunta dos músculos.

(B) Dipirona (500mg) - 2 comprimidos, 1 h após o
procedimento.

(E) Diazepan (5mg) - 1 comprimido, 1 h antes do
procedimento.

Os medicamentos que afetam a função da glândula
salivar pertencem ao grupo dos
(A) antiinflamatórios e antibióticos.

(E) Aplicação de flúor tópico 2% semanal.
22.

A dentistica restauradora responde por uma grande
parcela de todos os procedimentos realizados em
odontologia e, apesar de um decllnio da cárie dentária,
ainda são necessários procedimentos restauradores
para reparar lesões cariosas não controladas por
métodos preventivos. Diante disso, assinale a
alternativa correta.

27.

Durante a obturação radicular do dente 11 de um
paciente de 27 anos, o cirurgião dentista se deparou
com um problema: o diâmetro do canal era maior do que
o cone de obturação que o cirurgião dentista possuia. O
procedimento correto a ser realizado para finalizar o
tratamento é
(A) colocar curativo de hidróxido e trocá-Io de 15 em 15
dias durante 6 meses para que diminua o diâmetro
do canal.
(B) não utilizar cone principal.
(C) segurar o cone na posição desejada e fazer a
condensação lateral.
(D) preencher o canal radicular apenas com o cimento
obturador.
(E) cortar o cone mais volumoso até que se consiga a
parada apical desse cone, processando a
obturação naturalmente.
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28.

Paciente de 14 anos apresenta lesão cariosa extensa no
dente 17. Exame radiográfico mostra lesão próxima à
polpa, mas não evidencia comunicação com a cãmara
pulpar, e os resultados dos testes de vitalidade não
foram confiáveis. O cirurgião dentista não anestesia o
paciente e durante o procedimento de remoção da cárie
interrompe o procedimento de remoção ao perceber que
o paciente começa a sentir dor e há possibilidade de
exposição. O procedimento a ser tomado a partir desta
fase é:

31.

(A) Remoção total da lesão cariosa e capeamento
pulpar direto.

32. O primeiro e mais importante mecanismo natural de
ortopedia funcional dos maxilares é

(A) limitação do dano
(B) proteção específica
(C) diagnóstico precoce e prontoatendimento
(D) promoção de saúde
(E) reabilitação

(B) Remoção total da lesão cariosa e pulpotomia.

(A) amamentação no seio materno.
(B) sucção de mamadeira.

(C) Remoção da maior parte de lesão cariosa possivel e
capeamento pulpar direto.

(C) sucção intraulerina.

(D) Remoção da maior parte de lesão cariosa possivel e
capeamento pulpar índireto.
(E) Remoção da maior parte de lesão cariosa possivel e
pulpectomia.

29.

(D) sucção de dedo.
(E) respiração bucal.
33.

O tipo de manlenedor de espaço que melhor pode
prevenir a extrusão dos dentes do arco oposto é:

O nervo que deve ser anestesiado para a exodontia do
43, além do nervo alveolar inferior, é:

(A) Arco lingual.
(B) Coroa e alça.
(C) Arco palatino.

(A)
(B)

(D) Banda e alça invertida.

Bucal.
Lingual.
(C) Mentoniano
.
(D) Milohióideo.
(E) Incisivo.

30.

A fiuoretação das águas de abastecimento público está
enquadrada em qual nivel de prevenção?

(E) Removivel com platô em acrilico.
34.

(A) Revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha
conhecimento em razão do exercício de sua
profissão.

A dor é um dos sintomas mais comum ente conhecidos
em odontologia. Em relação aos anestésicos locais,
assinale (V) verdadeiro ou (F) falso nas sentenças
abaixo, e em seguida assinale a altemativa correta.
(

) dentre os anestésicos locais de longa duração,
. podemos citar a Bupivacalna.

(

) a metemoglobina pode ocorrer após anestesia
local, caso a droga usada seja a Prilocalna.

( ) s anestésicos locais, quando aplicados em
tecido
inflamado, não atuam de maneira eficaz devido à
alteração de pH.
( ) os anestésicos com vasoconstritor são utilizados
principalmente com a finalidade de diminuir o
tempo de ação da droga utilizada.
(A)FVVF
(B) V F F V
(C) VV F F
(D)FFVV
(E) VVV F
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Em relação ao sigilo profissional, assinale a alternativa
que não constitui infração ética.

(B) Revelar, com justa causa, fato sigiloso de que tenha
conhecímento em razão do exercício de sua
profissão.
(C) Negligenciar orientação de seus colaboradores
quanto ao sigilo profissional.
(D) Fazer referência a casos c1inicos identificáveis, exibir
pacientes ou seus retratos em anúncios
profissionais.
(E) Revelar, por culpa, fato sigiloso .
35.

Em uma determinada comunidade, utilizando o indice
cpao, foi realizado um diagnóstico para a
implementação futura de programas de promoção em
saúde bucal. Dois meses depois, algumas crianças
começaram o tratamento odontológico e alguns dentes
foram restaurados. Com essas informaçôes, pode-se
concluir que
(A) aumentou o número de dentes obturados alterando o
resultado final obtido pelo Indice e portanto o
diagnóstico daquela comunidade.
(B) se hipoteticamente o indice era de 5,2, esse valor foi
aumentado, pois aumentou o número de dentes
restaurados.
(C) é necessária a associação do indice de Oean para
que seja possivel avaliar o diagnóstico final da
comunidade.
(D) Deve ser feito um novo levantamento utilizando o
índice de Oean.
(E) O resultado quantitativo final obtido com o índice
CPOO não foi alterado.
6

36.

Considere a situação a seguir. Julgue as afirmativas como (V) verdadeiro ou falso (F) e assinale a alternativa
correta. Uma paciente adulta, 35 anos, foi submetida a exodontia do dente 38 sem intercorrências. Solicita ao
cirurgião dentista um atestado com objetivo de justificar falta ao trabalho por 3 dias consecutivos. Nesta situação,
você, como cirurgião dentista
( ) está Impedido por legislação trabalhista de emitir este tipo de atestado.
( ) deve utilizar os códigos preconizados pelo CID-10 para emissão deste atestado.
( ) faltaria à verdade se emitisse este laudo, ficando sujeito às penalidades previstas pelo Código de Ética
Odontológica.
( ) elabora o atestado segundo as normas clássicas, incluindo um laudo de incapacidade para o trabalho.
( ) deve notificar o caso compulsoriamente à Vigilância Sanitária.

(A)

VVV

F

(B)

F

FV

(C)

V

F

F
F
V

F
FV

(D) V F V F F (E) F F V F V

37.

Na dentição decldua, os espaços primatas encontrados estão situados
(A) distais aos incisivos laterais e mesiais aos incisivos laterais inferiores.
(B) mesiais incisivos laterais superiores e distais aos incisivos centrais inferiores.
(C) mesiais aos caninos superiores e distais aos caninos inferiores.
(D) distais aos caninos superiores e mesiais aos caninos inferiores.
(E) mesiais aos primeiros molares inferiores.

38.

Paciente, sexo masculino, 22 anos, compareceu ao consult6rio odontol6gico apresentando as seguintes
caracter!sticas no elemento dental 24: dor, inversão papilar ou cratera gengival, sangramento espontâneo, odor
fétido e pseudomembranas. Esse quadro define:
(A) Gengivite ulceronecrosante aguda.
(B) Gengivite descamativa.
(C) Sifilis primária.
(D) Estomatite herpética. (E) Abcesso periapical.
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39.

Durante uma avaliação nas escolas públicds da cidade de Cruzeiro, o Indice utilizado foi o ·ceo". Neste indice, os
dentes extraldos anteriormente não são incluldos. Isso porque
(A) quando temos ausência do decido é porque o permanente já ocupa o seu lugar.
(B) o dente ausente poderia ser um extranumerário.
(C) na presença do dente decíduo e do permanente que ocupará seu lugar é avaliada apenas a condição do
permanente.
(D) não são incluídos para facilitar os cálculos.
(E) podem influenciar os cálculos e futuros programas de prevenção.

40.

Sabemos que o cirurgião-dentista deve manter alguns medicamentos de uso emergencial em seu ambiente de
trabalho. Todo atendimento de primeiros-socorros exige, por parte de qualquer pessoa que irá executá-Io, pronto
diagnóstico da gravidade da situação, bom conhecimento do que deve ser feito e muita rapidez na sua execução.
Em muitas ocasiões, a prestação inadequada ou precipitada dos serviços de primeiros-socorros pode agravar o
quadro e até mesmo provocar lesões orgânicas irreversiveis. Diante disso, julgue as afirmativas abaixo e suas
associações como (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correta.
( ) Adrenalina: é indicada em convulsões. Possui contra-indicação relativa. Tem uso oral, intramuscular ou
intravenoso. Comprimidos de 5 e 10mg. Ampolas de 2ml com 10mg.
( ) Insulina: é indicada no controle da hipoglicemia. Tem uso intravenoso, de aplicação lenta, em ampolas de 10 e
20mL a 5.10,25,30,40 e 50%.
( ) Dinitrato de Isossorbida (Isordil): é indicado na angina pectoris e no infarte do miocárdio. Possui contraindicação na hipotensão arterial. Em comprimidos para uso sublingual de 5, 10 e 20mg.
( ) Dinitrato de Isossorbida (Isordil): é indicado no choque anafilático. Possui contra-indicação da hipertensão
arterial e na Doença de Cushing. Tem uso intramuscular ou intravenoso, em ampolas de 1mL com 3mg.
( ) Acetato de butametasona (celestone soluspam): é indicado na angina pectoris e no infarte do miocárdio. Possui
contra-indicação na hipotensão arterial. Em comprimidos para uso sublingual de 5, 10 e 20mg.
(A) V V F V V (B) V V F F F (C) F F V F F (D) F F V V V

(E) V V F F F
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