PREFEITURA MUNICIPAL DO MORENO
Concurso Público – 2009
Tipo 1
Cargo: Atendente de Consultório Dentário / Nível Médio
CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E HISTÓRIA DO MUNICÍPIO DO MORENO
Texto 1:
Mamma mia
Nelly Carvalho
No dia 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, com todas as solenidades como também com todas as
frivolidades que acontecem nestas homenagens sem rosto definido.
Parodiando o português Fernando Pessoa, no seu poema Tabacaria, nos versos Come chocolate, muitos desses eventos
referem-se apenas à confeitaria, à cobertura confeitada, não entram no recheio, no âmago da questão da situação feminina no mundo.
Podemos observar que datas comemorativas são privilégios às avessas, destinados às minorias sem poder, Dia do Índio,
Dia do Negro, Dia do Professor, esquecidas durante o resto do ano. Não são minorias numéricas, mas minorias sociológicas sem
poder, onde a mulher se enquadra, apesar de constituir metade da humanidade.
Não se pode negar que a situação feminina mudou e melhorou nas últimas décadas do século 20, intensificando-se na
primeira década do século 21. A partir de então, a mulher desbravou mares nunca dantes navegados, singrando em direção à sua
emancipação e autonomia, afastando-se dos escolhos que não a permitiam desenvolver-se plenamente como pessoa. Isto aconteceu
com apenas uma parcela das mulheres que assumiu cargos de destaque na administração pública, na política, na iniciativa privada,
tendo reconhecidos seu valor e competência. Para a maioria, a situação na sociedade, em geral, está longe de ser satisfatória.
Torna-se visível a fragilidade da situação feminina pelos atos de violência e agressão a que vem sendo submetida a mulher
em várias faixas etárias. Especialmente as crianças e adolescentes vêm sendo vítimas de todos os tipos de crime bárbaros e hediondos
que não deviam fazer parte de uma sociedade que se diz civilizada. Na Áustria, tão refinada, foi julgado um desses crimes inaceitáveis
e imperdoáveis.
Lendo ou ouvindo o noticiário, chegamos a acreditar que as conquistas femininas sofreram uma contramarcha. A
autonomia e a liberdade conquistadas despertam uma reação contrária, motivando agressões e ofensas, sobretudo dos companheiros de
classes populares, que ainda não digeriram as mudanças, mas também de outros, mais cultos(?), como autoridades religiosas que não
compreendem seu papel nos conflitos. Não podemos deixar que a sociedade caminhe a reboque de mentalidades retrógradas que
consideram como corriqueiros assassinatos, estupros além do desrespeito e da maldade contra meninas, como vem acontecendo em
todo País, com uma frequência assustadora.
Capiba dizia que na mulher não se bate nem com uma flor. O conselho foi seguido à risca e passaram a escolher
instrumentos mais contundentes e formas mais cruéis para agredi-la.
Recentemente, um musical, segundo pesquisas o mais assistido até agora no mundo, dá uma lição de feminismo atuante e
atual de forma leve e subliminar. É o Mamma mia, estrelado por Meryl Streep, onde até o nome da personagem principal é
simbólico, Donna, mulher em italiano.
A narrativa envolve um caso de paternidade posta em dúvida, de uma mulher que assume o fato como natural, assim como
a comunidade, em uma pequena ilha da Grécia. Com fibra e coragem, respeitada por todos, educa a filha e toca a vida.
No filme, ao contrário da realidade, o mundo é da mulher, não da mulher sofisticada, jovem, bela e elegante (padrão dos
filmes de Hollywood), mas das mulheres comuns, de todas as idades, simples, gordas, magras, sem maquiagem, sem glamour,
assumindo afazeres da casa e usando o emblema do serviço doméstico: o avental. Esta é a peça que, simbolicamente, duas delas jogam
fora para seguir um grupo que passa cantando e dançando pelos olivais da ilhota, rumo ao mar.
A melhor cena, que revela o machismo e a liberação, é a de um homem que segue num burrico, flanando, enquanto a
mulher, gorda e idosa, vai a pé, carregando um pesado feixe de lenha. Ao ver passarem as demais, libertas momentaneamente dos
afazeres e das amarras, deixa-se contagiar, grita alegremente e joga longe o feixe de lenha, juntando-se ao grupo, jogando fora, com
isso, um fardo simbólico mas pesado.
É uma abordagem bem-humorada e subliminar da superação do machismo, que parece bem-aceita pelos gregos, nossos
mestres de sempre, pelo menos, no filme. Assim seguem os mais evoluídos. Mamma mia!, como diz o título, quando seguiremos o
mesmo caminho e diremos: Here, we go again?
(In: Jornal do Commercio, Caderno Opinião, Publicado em 27.03.2009.)
QUESTÃO 01

O tema abordado no Texto 1 é
A)
B)
C)
D)
E)

a luta das minorias sem poder.
a situação da mulher na sociedade atual.
o crescimento da violência contra as mulheres.
a comemoração do Dia Internacional da Mulher.
a diferença entre a realidade e os filmes de Hollywood.

QUESTÃO 02

No texto, considera-se a data comemorativa da mulher como
A)
B)
C)
D)
E)

um fardo simbólico que ela carrega.
um marco das conquistas femininas.
a prova da superação do machismo.
uma demonstração da autonomia conquistada.
um privilégio às avessas.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 07

Em “muitos desses eventos referem-se apenas à confeitaria”,
a expressão “a confeitaria”, no texto, tem o sentido de algo
A)
B)
C)
D)
E)

essencial.
doce.
glamoroso.
gostoso.
superficial.

No período “Não são minorias numéricas, mas minorias
sociológicas sem poder, onde a mulher se enquadra, apesar de
constituir metade da humanidade”, os conectivos em negrito
estabelecem com as idéias antecedentes, respectivamente,
relações de
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 04

No artigo, Nelly Carvalho apresenta a sua opinião sobre o
tema em
A)
B)
C)
D)

“na mulher não se bate nem com uma flor”.
“foi comemorado o Dia Internacional da Mulher”.
“isto aconteceu com apenas uma parcela das mulheres”.
“a situação na sociedade, em geral, está longe de ser
satisfatória”.
E) “as crianças e adolescentes vêm sendo vítimas de todos os
tipos de crime”.

adversidade e causa.
adversidade e concessão.
concessão e conclusão.
conclusão e comparação.
explicação e finalidade.

QUESTÃO 08

O termo “onde”, em “onde a mulher se enquadra”, refere-se
ao antecedente
A)
B)
C)
D)
E)

minorias numéricas.
pessoas esquecidas.
minorias sociológicas.
mulheres enquadradas.
metade da humanidade.

QUESTÃO 05

No contexto, a afirmativa “Na Áustria, tão refinada, foi
julgado um desses crimes inaceitáveis e imperdoáveis.” levanos a concluir que
A) a fragilidade da situação feminina é um fato.
B) os austríacos não perdoam o crime contra a mulher.
C) a impunidade é a causa da violência e da agressão às
mulheres.
D) mulheres de todas as idades são vítimas de vários tipos de
crimes.
E) a violência contra a mulher acontece em sociedades ditas
civilizadas.
QUESTÃO 06

Ao referir-se à Áustria como “tão refinada”, a autora faz uso
da ironia para
A)
B)
C)
D)
E)

mostrar sua admiração pela Áustria.
lançar sua crítica à sociedade austríaca.
expressar seu pesar pelo acontecimento.
salientar que em um país refinado há justiça.
contrastar a grande diferença entre Brasil e Áustria.

QUESTÃO 09

Os textos conversam entre si em um diálogo constante. O
recurso da intertextualidade foi usado de forma explícita pela
autora em
A) “Capiba dizia que na mulher não se bate nem com uma
flor”.
B) “Não se pode negar que a situação feminina mudou e
melhorou nas últimas décadas do século 20”.
C) “Na Áustria, tão refinada, foi julgado um desses crimes
inaceitáveis e imperdoáveis.”
D) “Lendo ou ouvindo o noticiário, chegamos a acreditar que
as conquistas femininas sofreram uma contramarcha.”
E) “Não podemos deixar que a sociedade caminhe a reboque
de mentalidades retrógradas que consideram como
corriqueiros assassinatos, estupros”.
QUESTÃO 10

Ainda lançando mão da intertextualidade, a autora remete ao
filme Mamma mia! e aponta nele vários elementos
simbolicamente utilizados para falar sobre autonomia e
liberação femininas. Entre eles
A)
B)
C)
D)
E)

o burrico.
a ilha grega.
o feixe de lenha.
a mulher italiana.
os olivais da ilhota.
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 14

No trecho: “É uma abordagem bem-humorada e subliminar da
superação do machismo, que parece bem-aceita pelos gregos,
nossos mestres de sempre, pelo menos, no filme”, a autora dá
a entender que
A)
B)
C)
D)
E)

os brasileiros se sentem inferiores aos gregos.
os gregos abordam o machismo com bom-humor.
os gregos aceitam bem a superação do machismo.
os gregos podem ser machistas na vida real.
os mestres são um exemplo de superação.

QUESTÃO 12

O segmento do texto que apresenta uma sequência narrativa
é
A) “É uma abordagem bem-humorada e subliminar da
superação do machismo”.
B) “Recentemente, um musical, segundo pesquisas o mais
assistido até agora no mundo, dá uma lição de feminismo
atuante e atual”.
C) “É o Mamma mia, estrelado por Meryl Streep, onde até o
nome da personagem principal é simbólico, Donna,
mulher em italiano”.
D) “No filme, ao contrário da realidade, o mundo é da
mulher, não da mulher sofisticada, jovem, bela e elegante
(padrão dos filmes de Hollywood)”.
E) “Ao ver passarem as demais, libertas momentaneamente
dos afazeres e das amarras, deixa-se contagiar, grita
alegremente e joga longe o feixe de lenha”.
QUESTÃO 13

De acordo com o Anuário Estatístico de Pernambuco (2002), o
setor que mais emprega no município é o agropecuário. Nas
atividades agrícolas, os principais produtos cultivados são:

Os tempos áureos da cultura canavieira estão marcados na
história e na paisagem do município de Moreno. Engenhos e
plantações de cana-de-açúcar ainda estão presentes na cidade.
Outro segmento econômico importante vem sendo implantado
como alternativa econômica para o município. Trata-se do(a)
A) indústria têxtil que retorna com artefatos de algodão.
B) indústria de artefatos de couro, abundante devido a
pecuária.
C) segmento turístico, uma vez que o município possui
grande potencial para o seu desenvolvimento.
D) pecuária, principalmente, no povoado de Bonança.
E) comércio varejista e a prestação de serviços.
QUESTÃO 15

Sobre a origem e ocupação inicial do Município do Moreno,
assinale a alternativa correta:
1.
2.
3.

4.

Remonta o século XIX com a chegada da corte
portuguesa ao Brasil
Não se sabe ao certo porém, acredita-se que judeus e
turcos fundaram a cidade.
A ocupação provém da faixa de terra comprada, em torno
do ano 1616, por dois irmãos portugueses de sobrenome
Moreno.
Do povo de pele parda que vivia na região canavieira.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

RAS
CUN

HO

A) cana-de-açúcar, coco, banana, inhame, mandioca, acerola
e maracujá.
B) cana-de-açúcar, batata-doce e milho.
C) feijão, batata inglesa e pepino
D) mandioca, abacaxi, manga e tomate
E) beterraba, alface, cenoura e abacate.

1, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
1, 2, 3 e 4.
3, apenas.
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QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa incorreta quanto as atribuições do
Atendente de Consultório Dentário/ACD na Equipe de Saúde
Bucal.

Estabeleça relação entre as doenças bucais citadas e as
características contidas na segunda coluna, numerando-a de
acordo com a primeira.

A) Proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e
instrumentos utilizados.
B) Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos
odontológicos.
C) Instrumentalizar e auxiliar o Cirurgião Dentista/CD e/ou o
Técnico de Higiene Dental/THD nos procedimentos
clínicos.
D) Organizar a Agenda Clínica.
E) Realizar, sob a supervisão do CD, remoção de placa e
polimento dentário.

(
(

1.
2.
3.
4.

Maloclusão
Fluorose
Doença Periodontal
Cárie Dentária

QUESTÃO 17

(

Considerando o estágio atual conceito de Cárie, assinale a
alternativa incorreta.
A) A lesão cariosa é considerada como manifestação clínica
de uma infecção bacteriana.
B) O processo de formação é influenciado por muitos fatores
determinantes, o que faz da cárie dentária uma doença
multifatorial.
C) Somente o tratamento restaurador da cavidade de cárie
não garante o controle do processo da doença, sendo
necessário atuar sobre os seus determinantes para evitar
novas cavidades e recidivas nas restaurações.
D) Os fatores econômicos e sociais não interferem na
ocorrência da doença cárie.
E) O uso do açúcar está direta e indiretamente ligado à sua
ocorrência.
QUESTÃO 18

Fatores culturais e socioeconômicos.
Falta de acesso ao flúor.
Deficiente controle mecânico da placa bacteriana;
Consumo excessivo e freqüente de açúcar.
Fluxo salivar satisfatório.

opacas no esmalte ou
cavidades
com
tecido
dentinário amolecido e de
cor marrom clara.
) Anomalia
do
desenvolvimento dos dentes
que ocorre por ingestão
prolongada de flúor durante
o período formação do
esmalte.
) Anomalia na disposição e
arranjo dos dentes causando
problemas na aparência e
na mastigação.

A seqüência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

3, 1, 2, 4.
2, 1, 3, 4.
3, 4, 2, 1.
1, 2, 4, 3.
4, 2, 1, 3.

QUESTÃO 20

O paciente pode ser considerado educado do ponto de vista
odontológico se:

Considerando os fatores de risco para a ocorrência da cárie
dentária, assinale a alternativa incorreta.
A)
B)
C)
D)
E)

(

) Gengivite e Periodontite.
) Manchas brancas rugosas e

A) apresenta um CPO-D inferior ao do início da intervenção
da equipe.
B) domina a técnica correta de escovação;
C) muda seu comportamento em relação a valores e crenças
negativas.
D) afetivamente atribui valores e significados à saúde bucal
como parte da saúde geral.
E) controla a placa bacteriana, tem CPO-D abaixo da média
e aceita o plano de tratamento.
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QUESTÃO 21

QUESTÃO 24

Considerando as ações de Saúde Bucal no Modelo de Atenção
do SUS, estabeleça relação entre os elementos das duas
colunas.
1. Segundo Nível
de atenção
2. Primeiro Nível
de atenção
3. Terceiro Nível de
atenção

(
(

) Saúde Bucal na Atenção Básica.
) CEOs Clínicas de Especialidades

(
(

Odontológicas.
) Cirurgia maior.
) ESB no PSF.

A) Uma estratégia eficaz na reorganização da atenção básica.
B) Tem como pressupostos: o foco na família, a adscrição da
clientela, a prática clínica segundo a lógica da
epidemiologia social.
C) Como ponto forte o estabelecimento de vínculo, laços de
compromisso e a responsabilidade entre os profissionais e a
população.
D) A inclusão da ESB como parte do Programa de Saúde da
Família foi definida efetivamente a partir da Portaria
número 1.444, de 28 de dezembro de 2000, do Ministério
da Saúde.
E) Os critérios de inserção da Saúde Bucal na estratégia do
PSF estabeleceram incentivos financeiros específicos para a
inclusão de 1 ESB para cada equipe de PSF.

A seqüência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

A organização dos serviços de saúde envolve o atendimento ao
usuário nas Unidades Básicas de Saúde, utilizando um dos
modelos que mais tem avançado no país, o Programa de Saúde
da Família (PSF), que contempla todos os abaixo, exceto:

2, 2, 1, 3.
1, 1, 3, 2.
2, 1, 3, 2.
3, 3, 2, 1.
2, 1, 2, 3.

QUESTÃO 22
QUESTÃO 25

Assinale a alternativa correta quanto ao elemento dentre os
Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde,
estabelecidos na Lei 8080 de 1990, “entendido como um
conjunto articulado e continuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos,exigidos para
caso em todos os níveis de complexidade do sistema” :
A)
B)
C)
D)
E)

Descentralização.
Integralidade da assistência.
Participação comunitária.
Universalização.
Controle social.

Assinale a alternativa incorreta com relação aos itens da
sequência de limpeza e secagem para os artigos odontológicos:
A) Uso de água corrente para lavagem.
B) A secagem deve ser feita através de exposição dos artigos a
céu aberto.
C) Escovação com escova de uso exclusivo e submetida a
desinfecção.
D) Uso de equipamento de proteção individual adequado aos
procedimentos.
E) Pré-lavagem com uso de desencrostante associado ou não
ao aparelho de ultra–som.

QUESTÃO 23

Considerando o proposto pelo Ministério da Saúde, para o
Programa de Saúde da Família, assinale a alternativa correta.
A) Uma equipe multiprofissional cujo campo disciplinar de
atuação é o território-família-comunidade.
B) Ações eminentemente curativas para controle das doenças
mais prevalentes em famílias de comunidades carentes.
C) Ações curativas exclusivamente no domicílio, de modo a
atender pacientes acamados.
D) Ações preventivas no domicílio, de modo a mudar os
hábitos de higiene que interferem no processo saúdedoença das comunidades.
E) Vínculo entre os profissionais da equipe e o conjunto das
famílias das comunidades carentes existentes em um
município.

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa incorreta quanto aos princípios básicos
para o controle de infecção na prática odontológica:
A)
B)
C)
D)

Evitar contato direto com matéria orgânica.
Limitar a propagação de microorganismos.
Estabelecer medidas de proteção a saúde da equipe.
Assegurar o manuseio correto de artigos, peças anatômicas
e superfícies.
E) As normas de biossegurança devem ser atendidas,
sobretudo nos serviços privados.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa correta, quanto aos artigos utilizados no
atendimento de Endodontia:
A) Cones de papel, limas, alargadores, cones de guta percha,
sustâncias irrigadoras.
B) Seringa para irrigação, limas, alargadores, cimento
cirúrgico.
C) Alargadores, cones de guta percha, lençol de borracha,
limalha de prata.
D) Sugador, lençol de borracha, verniz cavitário, explorador
reto.
E) Substâncias irrigadoras, cones absorventes, sugadores,
arco para isolamento, cimento fosfato de zinco.
QUESTÃO 28

(

) Levantamento de cárie em dentes

(

) Levantamento da condição de Higiene

(

) Levantamento

Oral.

(

Considerando o procedimento restauração em amálgama CLII,
assinale a alternativa correta no que se refere aos componentes
que devem constar da badeja de instrumentais:
A) Espelho bucal, pinça para algodão, curetas para dentina,
alavancas.
B) Curetas para dentina, condensadores, esculpidores , tiras de
celulóide.
C) Porta
amálgama,
porta
matriz,
condensadores,
esculpidores, espelho bucal.
D) Condensadores,
porta
matriz,
porta
amálgama,
esculpidores, cureta de alvéolos.
E) Porta matriz, condensadores, brunidores, alveolótomo.

decíduos.
CPOD
CEO
IHOS
CPOS

A) Exposição à água de abastecimento com flúor.
B) Exposição a flúor na água há menos de 5 anos.
C) Exposição a água de abastecimento, contendo naturalmente
baixos teores de flúor.
D) CPOD maior que 3 aos 12 anos de idade.
E) Menos de 30% dos indivíduos do grupo são livres de cárie
aos 12 anos de idade.

QUESTÃO 31

Considerando os índices para levantamentos epidemiológicos
em Saúde Bucal estabeleça correspondência entre os itens das
colunas da direita e da esquerda.

1.
2.
3.
4.

Assinale a alternativa incorreta, quanto às ações propostas,
através das Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal,
como situações a serem observadas na população, para
aplicação tópica de flúor:

de
cárie
em
permanentes, por unidade dente.
) Levantamento de cárie, por unidade
de superfície.

A seqüência correta de cima para baixo é:
QUESTÃO 32

A)
B)
C)
D)
E)

4, 1, 3, 2.
2, 3, 1, 4.
3, 4, 2, 1.
4, 3, 2, 1.
2, 3, 4, 1.

Com referência à utilização dos materiais odontológicos,
estabeleça relação entre os itens listados nos dois blocos abaixo.

(
(

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa correta quanto ao conceito formulado
por Kimmel, expresso como “adaptação do homem ao
trabalho e deste ao homem para conseguir melhores
resultados sob condições ideais”:

1. Ionômero de Vidro.
2. Resinas Compostas.
3. Selantes de Fossa e
Fissuras.
4. Amalgama.

(
(

A)
B)
C)
D)
E)

Ética.
Qualidade de vida.
Lesões de esforço repetitivo.
Ergonomia.
Produtividade.

) Restaurações estéticas
) Mantém
uma

alta
concentração de Flúor na
superfície por um período
mais longo
) Restaurações classe V e
cervicais, quando a estética
não e tão importante;
) Restaurações oclusais em
molares e pré-molares

A sequência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

1; 2; 3; 4.
1; 3; 2; 4.
2; 3; 1; 4.
2; 4; 1; 3.
4; 1; 3; 2.
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QUESTÃO 33

Com relação à ação do Flúor na prevenção da cárie dentária,
assinale a alternativa correta:
A) O Flúor presente no ambiente bucal não interfere na
dinâmica do processo de cárie.
B) Altas concentrações de Flúor em grandes intervalos de
tempo potencializam a sua ação.
C) Melhores resultados são alcançados com um sistema de
alta freqüência e baixa concentração de flúor na cavidade
bucal.
D) O efeito mais importante na resistência a carie é o obtido
através do flúor incorporado ao esmalte, no período préeruptivo.
E) A presença do Flúor impede a perda mineral do elemento
dentário.

QUESTÃO 36

Considerando a gama considerável de tipos de prótese dentária
e a sua importância no restabelecimento da estética facial e da
função mastigatória, assinale a alternativa incorreta:
A) A prótese dentária pode substituir dentes e gengivas.
B) Segundo a capacidade de ser removida pelo do paciente se
classificam em fixas e removíveis.
C) A prótese removível pode ser parcial e mista.
D) Depois de instalada a prótese fixa, o paciente não pode
removê-la para fazer a higiene.
E) As próteses de maneira geral necessitam de cuidados
especiais para sua higiene, que deve ser orientada pela
equipe de saúde bucal.
QUESTÃO 37

QUESTÃO 34

Considerando a Placa Bacteriana e seu potencial de danos à
saúde bucal, a partir dos processos resultantes da sua
organização e do seu metabolismo, analise as afirmativas que
seguem
1.

O desenvolvimento da gengivite se dá a partir do
acúmulo de placa subgengival.
A doença periodontal tem como agente causador a placa
que se acumula sobre as superfícies do esmalte.
O único fator considerado imprescindível para ocorrência
da cárie é a presença da placa bacteriana.
O açúcar refinado,ao contrário de outros açúcares, atua
como substrato para produção de ácidos pelas bactérias,
contribuindo assim, para o estabelecimento da cárie e da
doença periodontal.

2.
3.
4.

Assinale a alternativa correta, quanto ao que se entende como
“um estudo para coleta de informações sobre o estado de
saúde/doença e necessidades de tratamento de uma população
visando o planejamento ou controle das ações de saúde bucal.”.
A)
B)
C)
D)
E)

Levantamento clínico.
Exame clínico.
Pesquisa de campo.
Diagnóstico de área.
Levantamento epidemiológico.

QUESTÃO 38

Com relação à análise e interpretação dos dados representados
através de cada componente de CPOD= C+P+O, assinale a
N
alternativa incorreta:

Está(ão) correta(s) apenas

QUESTÃO 35

Considerando as alterações frequentes da cavidade bucal,
assinale a alternativa que apresenta aquelas causadas por
Vírus:
A)
B)
C)
D)
E)

Candidíase; Xerostomia;Halitose.
Herpes bucal; Herpes simples.
Língua geográfica; Herpes bucal.
Herpes Simples; Candidíase.
Síndrome da ardência bucal, Xerostomia.

C = Número de dentes permanentes cariados.
P= Número de dentes permanentes perdidos.
O= Número de dentes permanentes restaurados.
D= Número de dentes díspares.
N=Número de indivíduos examinados por idade.

HO

A)
B)
C)
D)
E)

1 e 4.
2 e 3.
1 e 3.
3, apenas.
2, apenas.

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)
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QUESTÃO 39

Considerando o desenvolvimento e mecanismo de atuação da
Placa Dental, assinale a alternativa incorreta:
A) A Placa Bacteriana é uma massa pegajosa, incolor,
formada por bactérias, que se depositam sobre as
superfícies dos dentes e ao redor da linha da gengiva.
B) Graças às suas características de forma e consistência a
remoção da placa através da escovação com finalidade de
prevenir danos à saúde bucal pode ser feita até 24 horas
após a ingestão de alimentos.
C) As bactérias contidas na placa bacteriana decompõem os
resíduos de alimentos acumulados, principalmente o
açúcar, produzindo ácidos que destroem o esmalte do
dente, formando cavidades que chamamos de cárie.
D) A placa bacteriana pode ser removida com o uso de
escova.
E) Se a placa não for removida penetrará entre os dentes e a
gengiva, causando inflamação, inchaço e sangramento, o
que se denomina de doença periodontal.
QUESTÃO 40

Assinale a alternativa correta no que se refere ao material de
uso odontológico que é “um meio de manter alta concentração
de Flúor na superfície dental por período de tempo mais
longo”:

HO

Colutório Bucal.
Selantes de Fossas e Fissuras.
Ionômero de Vidro.
Vernizes Fluoretados.
Dentrifícios.

RAS
CUN

A)
B)
C)
D)
E)
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