
Atendente de Consultório Dentário                                                                   Concurso Público São Mamede - PB - 2014                         

 1 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a8. 

Chuva chega com 30 dias de atraso na Paraíba, diz 
meteorologista 

O período chuvoso previsto para o outono começou 
com 30 dias de atraso na Paraíba, de acordo com a 
meteorologista Carmen Becker, da Agência Executiva de 
Gestão de Águas do Estado da Paraíba (Aesa). O fenômeno 
veranico foi, segundo o meteorologista Alexandre Magno,  o 
responsável pelas chuvas tardias na região. Pela previsão dos 
especialistas, os paraibanos já podem começar a andar com o 
guarda-chuva dentro da bolsa porque vem mais chuva por aí. 

As regiões  Agreste, Brejo e Litoral amanheceram 
nesta quarta-feira (23) com o céu nublado e com chuva 
moderada. Carmen Becker explicou que a chuva também 
atingiu, de forma moderada e fraca, os pontos localizados no 
Sertão e Cariri, que estão sofrendo com as estiagens. "Não 
atingiu todas as regiões prejudicadas pela estiagem. A chuva 
foi rápida nessas regiões  e ainda não é a quantidade suficiente 
para estabilizar a situação", explicou Carmen Becker. 

(...) 

O meteorologista Alexandre Magno explicou que o 
fenômeno veranico foi responsável pelo atraso no período 
chuvoso. O veranico é, segundo Alexandre, o período de 
ausência de chuva por mais de 10 dias. Ele foi responsável 
pelas estiagens nos municípios paraibanos. "É normal que 
ocorra o veranico. Desde de 12 de março, as chuvas cessaram 
de forma média no semiárido paraibano", disse. 

No dia 7 de maio, o governador da Paraíba, Ricardo 
Coutinho (PSB), decretou situação de emergência em 170 
municípios atingidos pelos efeitos da seca neste ano no estado. 
O número corresponde a aproximadamente 76% das cidades 
paraibanas. Por conta da estiagem as festividades juninas foram 
reduzidas e até canceladas em alguns municípios paraibanos. 

http://g1.globo.com 

1. Considerando as ideias do texto, assinale a opção 
CORRETA. 
 

A. O Governador da Paraíba já decretou situação de 
emergência em mais da metade dos municípios paraibanos 
atingidos pela seca. 

B. Foi decretada situação de emergência em municípios 
paraibanos que sofrem com a ausência de estiagem. 

C. Alguns municípios paraibanos confirmaram as festividades 
juninas, apesar da falta de chuvas.  

D. Após o atraso de trinta dias, choveu em abundância nos 
municípios localizados no Cariri paraibano. 

E. O Governador da Paraíba cancelou as festas do mês de 
junho de muitos municípios que sofrem com a falta de 
chuvas.  

2. Sobre o fenômeno veranico é CORRETO afirmar que: 
 

A. A ausência de chuvas durante o período de menos de 10 
dias foi responsável pelo fenômeno veranico. 

B. Segundo especialista, o veranico é um fenômeno benefício 
para os paraibanos porque evita inundações. 

C.  O atraso do período chuvoso por mais de 10 dias é chamado 
de fenômeno veranico por especialistas.  

D. Especialista afirma que veranico é quando chove por mais 
de dez dias consecutivos numa região. 

E. Segundo especialista, a estiagem não foi causada pelo 
fenômeno veranico. 

  
3. Atente para as afirmações abaixo. 

 
I. Não foi decretada situação de emergência por falta de 

chuvas em mais de 30% das cidades paraibanas.  
II. De acordo com especialistas, o fenômeno veranico 

não atingiu o Agreste, o Brejo e nem o Litoral 
paraibano. 

III. Segundo a previsão dos especialistas, este ano será de 
grande seca nos municípios paraibanos porque não 
choverá em nenhuma região do estado. 

De acordo com texto, está(ão) INCORRETA(S) as 
afirmações: 
 

A. Apenas I. 
B. Apenas III. 
C. Apenas I e II. 
D. Apenas I e III. 
E. I, II e III. 

4. O período chuvoso previsto para o outono começou com 30 
dias de atraso na Paraíba. 

Assinale a opção que contém a classificação correta das 
palavras destacadas, RESPECTIVAMENTE. 
 

A. Adjetivo, substantivo, adjetivo. 
B. Adjetivo, substantivo, substantivo. 
C. Adjetivo, adjetivo, substantivo. 
D. Substantivo, adjetivo, adjetivo. 
E. Substantivo, substantivo, substantivo. 
 
5. Assinale a opção CORRETA em que todas as palavras 

estão acentuadas na mesma posição silábica. 
 
A. Período, também, número. 
B. Sertão, até, águas. 
C. Responsável, situação, rápida. 
D. Fenômeno, número, semiárido. 
E. Municípios, céu, Paraíba. 
 
6. O meteorologista Alexandre Magno explicou que o 

fenômeno veranico foi responsável pelo atraso no período 
chuvoso. 

 
Assinale a opção CORRETA em que os tempos verbais das 
palavras grifadas, no trecho acima, são respectivamente: 
 

A. Tempo passado - tempo passado. 
B. Tempo presente – tempo passado. 
C. Tempo passado – tempo presente. 
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D. Tempo presente – tempo presente. 
E. Tempo passado – tempo futuro. 

 
7. Não atingiu todas as regiões prejudicadas pela estiagem. 

Sobre a palavra estiagem é FALSO afirmar que: 

 
A. O  significado de “estiagem” é falta prolongada de chuva. 
B. A palavra “estiagem” é um substantivo feminino. 
C. Quanto ao número de sílabas, “estiagem” é uma palavra 

trissílaba. 
D.  O plural de “estiagem” é “estiagens”. 
E. Estiagem” é antônimo de “ inundação”. 

8. O Assinale a opção em que todas as palavras são formadas 
pelo MESMO número de sílabas.  

A. Período – especialistas – fenômeno – executiva. 
B. Chuva – gestão – porque – Carmen. 
C. Ainda – atingiu – previsto – Paraíba. 
D. Começou – veranico – acordo – quantidade. 
E. Regiões – explicou – Sertão – também. 

 
9. Assinale a opção em que o uso da palavra destacada está 

INADEQUADO.  

A. Ganhar um mau salário não é o desejo de todos nós. 
B. O álcool representa um mal para a saúde das mulheres. 
C. O guarda de trânsito veio logo, mal eu levantei a mão 

chamando-o. 
D. A presidenta Dilma está fazendo um mal governo. 
E. Aquele jovem é um mau filho. 

 
10. Assinale a opção que preenche  CORRETAMENTE as 

lacunas do trecho abaixo. 

“ ........ noite, o agricultor cansado vai .......  igreja rezar para 
chover na sua lavoura, apesar de a chuva está chegando 
pouco  .......  pouco.”  
 

A. A – a – à.  
B. À – à – à.  
C. A – à – a.  
D. À – a – à.  
E. À – à – a 

 
CONHECIMENTOS GERAIS E NOÇÕES DE 

ADMINISTRAÇÃO 
 
11. O diretor de Comunicação do Comitê Rio 2016, Mário 

Andrada, disse hoje (24) que a marca dos 500 dias que 
faltam para a abertura dos Jogos Olímpicos, no dia 5 de 
agosto de 2016, simboliza o fim da etapa de planejamento e 
o início da fase de execução do evento. O presidente do 
Comitê Organizador e do Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB), Carlos Arthur Nuzman, salientou a importância do 
início da contagem regressiva para os Jogos.  
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/24.03.15. 

      Segundo Nuzman, a cidade do(e) ________________ será 
a cidade de maior transformação na história dos Jogos 
Olímpicos, superando Barcelona, na Espanha, e Tóquio. “O 
mais importante é o que está sendo feito, porque a 
população é a grande beneficiada”. Entre as obras que estão 
transformando a capital ____________________, ele citou 
o Porto Maravilha, além de obras nas áreas de transporte e 
infraestrutura da cidade. 
 
Assinale a alternativa abaixo que completa corretamente as 
lacunas acima: 
 

A. Rio de Janeiro – fluminense 
B. São Paulo – paulistana 
C. Recife – recifense 
D. Belo Horizonte – Belo-Horizontino 
E. Salvador – Soteropolitano 

 
12. O ministro do Supremo Tribunal Federal(STF), Marco 
Aurélio Mello, considera que a idade de 18 anos para a 
maioridade penal não é uma cláusula pétrea da Constituição. 
Marco Aurélio destacou que a redução da maioridade penal 
não resolve os problemas do país, que são outros. 
 (HTTP://g1.globo.com/politica/noticia/reducao-da-
maioridade.html01.04.2015) 
 
            Questionado quais são esse problemas, ele             
respondeu apenas 1(um): 
Assinale a opção CORRETA: 
 
A. Previdência Social. 
B. Desemprego. 
C. Fome. 
D. Corrupção. 
E. Moradia. 
 
13. Milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo 

participaram neste domingo (15) de manifestações em todo 
o país. Os protestos foram organizados por diferentes 
grupos.  
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/15/03/2015protestos-
pelo-brasilb.html  

     
 Assinale a opção INCORRETA: 
  

A. A maior parte pediu pelo fim da corrupção. 
B. Houve grupos que reivindicaram a saída da presidente 

Dilma Rousseff e gritaram contra o PT.  
C. Houve grupos em defesa da Petrobras e pela reforma 

política. 
D. As convocações foram feitas exclusivamente pelas redes 

sociais, em defesa do governo Dilma. 
E. Essas manifestações tiveram grande participação dos 

sindicatos. 
 

14. Leia o texto e assinale a opção CORRETA. 
 

O ministro da Integração Nacional, afirmou nesta quarta-feira (1º) 
que 56 cidades no Nordeste estão em situação de "colapso" no 
abastecimento de água. Ele participou de uma entrevista coletiva 
com demais representantes do governo para apresentar dados sobre 
os reservatórios e a segurança hídrica no país após o período das 
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chuvas. http://g1.globo.com/politica/noticia/ colapso-hidrico.html 
01.04.15 
 
 O Ministro da Integração Nacional é: 
 
A. Aloízio Mercadante. 
B. Gilberto Occhi. 
C. Guido Mantega. 
D. Eduardo Braga. 
E. Arthur Chioro. 

 
15. São Mamede  é um município brasileiro do estado 

da Paraíba,  localizado na região do Seridó Ocidental, no 
centro do estado, mesorregião da Borborema e microrregião 
de Patos e integrante da Região Metropolitana de Patos.  

      Limita-se ao norte com ____________e_____________ a 
leste com _______________ e ________________  

     ao sul com ____________ , ___________e___________ 
     e a oeste com ______________ e __________________. 
 

Assinale a opção CORRETA: 
 

A. NORTE: Ipueira (RN) e Várzea LESTE: Várzea e Santa 
Luzia – SUL: Areia de Baraúnas, Passagem e Quixaba – 
OESTE: Patos e São José de Espinharas. 

B. NORTE: Patos e Várzea LESTE: Várzea e Santa Luzia – 
SUL: Areia de Baraúnas, Passagem e Quixaba – OESTE: 
Ipueira (RN) e São José de Espinharas. 

C. NORTE: Patos e Várzea LESTE: Ipueira (RN) e São José 
de Espinharas – SUL: Areia de Baraúnas, 
Passagem e Quixaba – OESTE: Várzea e Santa Luzia. 

D. NORTE: São José do Egito(RN) e Várzea LESTE: 
Ipueira (RN) e São José de Espinharas – SUL: Areia de 
Baraúnas,  Passagem e Quixaba – OESTE: Quixaba e Santa 
Luzia. 

E. NORTE: São José do Egito(RN) e Patos LESTE: 
Ipueira (RN) e São José de Espinharas – SUL: Areia de 
Baraúnas,  Junco do Seridó e Quixaba – OESTE: Quixaba e 
Santa Luzia. 

 
16. Administração pública é um conceito que abrange pelo 

menos três sentidos distintos, podendo ser entendido como 
o conjunto de estruturas estatais voltadas para o 
atendimento de necessidades da coletividade, como o 
conjunto de funções relacionadas com a gestão da máquina 
estatal e como área do conhecimento científico-social. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Administração_publica). 

 
Em relação a divisão da  Administração Pública no Brasi, 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Autarquia e fundações. 
B. Poder público e centralizador. 
C. Direta e indireta. 
D. Poder descentralizador e poder privado. 
E. Sociedade administrativa e privada. 
 
17. A respeito do conceito de Ato administrativo,  pode-se 

dizer que: 
     Assinale a opção CORRETA: 
 

A. É todo ato lícito que tenha por fim imediato adquirir, 
resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos com 
finalidade pública. 

B. É todo ato ilícito que tenha por fim mediato adquirir, 
resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos com 
finalidade pública. 

C. É todo ato lícito que tenha por fim de medir, adquirir, 
resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos com 
finalidade pública ou privada. 

D. É todo ato lícito ou ilícito que tenha por fim imediato 
adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir 
direitos com finalidade pública. 

E. É todo ato lícito ou ilícito que tenha por fim imediato 
adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir 
direitos com finalidade pública ou privada. 

 
18.  De acordo com o art.37 a Constituição Federativa de 1988 

estabelece Princípios Básicos para uma boa Administração 
Pública. 

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um Princípio 
Administrativo: 

 
A. Impessoalidade. 
B. Legalidade. 
C. Honestidade. 
D. Eficiência. 
E. Publicidade. 

 
Em conformidade com a Lei Orgânica do Município de São 
Mamede.PB, Nº 125/77 de 05 de abril de 1990, responda as 
02(duas) questões seguintes: 

 
19. No art. 5º da Lei Orgânica Municipal, compete prover a 

tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao 
bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, 
dentre outras, as seguintes atribuições: 

 
I. Legislar sobre assunto de interesse local. 

II. Suplementar a legislação federal e a estadual, no que 
couber. 

III. Manter, com a cooperação técnica e financeira da 
união e do estado, programas de educação pré-escolar 
e de ensino fundamental. 

IV. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico 
único dos servidores públicos. 
 
Estão CORRETOS  os itens: 
 

A. I e II apenas. 
B. II e III apenas. 
C. III e IV apenas. 
D. I e III e IV apenas. 
E. I, II, III e IV. 

 
20. De acordo com o art. 4º. da Lei Orgânica Municipal de São 

Mamede, são símbolos municípais representativos de sua 
cultura e história: 

 
I. A Bandeira. 

II. As Fontes Históricas. 
III. O Selo. 
IV. O Brasão. 
V. O Hino. 
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Estão CORRETOS os itens: 
 
A. I, II e III apenas. 
B. II, III e IV apenas. 
C. III, IV e V apenas. 
D. I, III, IV e V apenas. 
E. I, IV e V apenas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. O Sistema Único de Saúde possui duas Leis Orgânicas de 

Saúde que os regulamenta. São elas: 
 
A. Lei N°. 8.180/90 e a Lei N°. 8.142/90. 
B. Lei N°. 8.080/90 e a Lei N°. 8.142/90. 
C. Lei N°. 8.080/90 e a Lei N°. 8.042/90. 
D. Lei N°. 8.081/90 e a Lei N°. 8.142/90. 
E. Lei N°. 8.080/90 e a Lei N°. 8.140/90. 
 
22. São exemplos de prevenção primária à saúde: 
 
A. Promoção da saúde e diagnóstico precoce. 
B. Promoção da saúde e reabilitação. 
C. Diagnóstico precoce e reabilitação. 
D. Territorialização e descentralização. 
E. Promoção da saúde e proteção específica. 
 
23. As principais medidas de saúde para estudos 

epidemiológicos são a incidência e a prevalência. Assinale 
a alternativa correta que define incidência: 

 
A. A incidência mede o número de casos novos de uma doença 

ou evento. 
B. A incidência mede o número de casos antigos de uma 

doença ou evento. 
C. A incidência mede o número de casos futuros de uma 

doença ou evento. 
D. A incidência não mede o número de casos novos de uma 

doença ou evento. 
E. A incidência poderá medir o número de casos novos de 

uma doença ou evento.  
 

24. Sobre a Lei Orgânica de Saúde N°. 8.142/90 é CORRETO 
afirmar que: 

 
A. Cria o Sistema Nacional de Saúde. 
B. Autoriza a instalação do Programa Saúde Bucal. 
C. Cria os Conselhos de Saúde; 
D. Cria o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. 
E. Autoriza o Programa Saúde do Idoso. 
 
25. As doenças têm acompanhado o homem ao longo de sua 

história. A história natural da doença é caracterizada pela 
interação de: 

 
A. Agente – hospedeiro e meio ambiente. 
B. Hospedeiro e agente infeccioso. 
C. Agente infeccioso e meio ambiente. 
D. Hospedeiro e meio ambiente. 
E. Meio ambiente e parasito. 
26. Quais as principais doenças emergentes e endemias que 

foram pactuadas como prioridade do Pacto pela Vida em 

2006, com objetivo de fortalecer a capacidade de resposta 
do sistema de saúde às doenças: 

 
A. Dengue, Hepatite Virais, Tuberculose, Malária e Influenza. 
B. Dengue, Hanseníase, Leptospirose, Malária e Influenza. 
C. Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Toxoplasmose e 

Influenza. 
D. Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Malária e Influenza. 
E. Dengue, Hanseníase, Tuberculose, Malária e Sífilis. 
 
27. As regiões de saúde são recortes territoriais inseridas em 

um espaço geográfico contínuo. As regiões de acordo com 
o pacto de gestão pelo SUS podem ser: 

 
A. Regiões: Intraestaduais, Municipais, Interestaduais e 

Fronteiriças. 
B. Regiões: Intraestaduais, Intramunicipais, Interestaduais e 

Fronteiriças. 
C. Regiões: Intraestaduais, Intramunicipais, Estaduais e 

Fronteiriças. 
D. Regiões: Territorial, Intramunicipais, Interestaduais e 

Fronteiriças. 
E. Regiões: Federal, Intramunicipais, Interestaduais e 

Fronteiriças 
 
28. O bloco financeiro para Atenção Básica pode ser dividido 

em dois componentes. Assinale a alternativa CORRETA: 
 
A. Piso de Atenção Básica e o Piso de Atenção Básica 

Variado. 
B. Piso de Atenção Básica e o Piso de Atenção Básica 

Invariável. 
C. Piso de Atenção Básica e o Piso de Atenção Básica 

Variável. 
D. Piso Financeiro Básica e o Piso de Atenção Básica 

Variável. 
E. Piso de Atenção Básica e o Piso Financeiro Básica 

Variável; 
 

29.  A saúde é um bem prioritário e uma condição para que os 
indivíduos ter vida digna e produtiva. É um direito de todos 
e dever do estado. Esta concepção da saúde é oriunda: 

 
A. Do Pacto pela Vida. 
B. Do Conselho Nacional de Saúde. 
C. Da Constituição Federal de 1988. 
D. Do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
E. Da Estratégia de Saúde da Família. 

 
30. Os fatores determinantes e condicionantes que mensuram 

os níveis de saúde de uma população estão definidos pela: 
 
A. Conferência Nacional de Saúde 
B. Lei Orgânica de Saúde 8.142/90. 
C. Vigilância Epidemiológica. 
D. Estratégia Saúde da Família. 
E. Lei Orgânica de Saúde 8.080/90. 

 
 
31. A autoclavagem é um processo eficaz da: 
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A. Desinfecção. 
B. Lavagem. 
C. Limpeza. 
D. Pasteurização. 
E. Esterilização. 

 
32.   A tuberculose é um problema de saúde prioritário no 

Brasil que, juntamente com outros 21 países em 
desenvolvimento, alberga 80% dos casos mundiais da 
doença. Assinale o agente etiológico causador dessa 
doença: 

 
A. Bactéria- Mycobacterium tuberculoses. 
B. Bactéria- Mycobacterium Tuberculosiys. 
C. Bactéria- Mycobacterium Tuberculoseis. 
D. Bactéria- Mycobacterium tuberculosis. 
E. Bactéria- Mycobacterium tuberculosys. 

 
33.  A AIDS é uma doença emergente, que representa um dos 

maiores problemas de saúde pública da atualidade em 
virtude de seu caráter pandêmico e de sua gravidade. 
Considera-se um caráter pandêmico a seguinte definição: 

 
A.  O período que compreende desde a instalação do 

microorganismo no hospedeiro até o aparecimento dos 
primeiros sinais e sintomas da doença. 

B. O período que compreende desde a multiplicação do 
microorganismo no hospedeiro até o aparecimento dos 
primeiros sinais e sintomas da doença. 

C. Epidemia de uma doença que afeta em muitos países e 
continentes. 

D. Endemia de uma doença que afeta em muitos países e 
continentes. 

E. Surto de uma doença que afeta em muitos países e 
continentes. 

 
34. Quando um paciente é exposto a um patógeno infeccioso 

dizemos que ele desenvolve: 
 
A. Imunidade parcial. 
B. Imunidade adquirida. 
C. Imunidade odontológica. 
D. Imunidade integral 
E. Imunidade ativa. 

 
35. A formação das cáries dentárias tem-se visto com maior 

frequência nos atendimentos nas Unidades Básicas de 
Saúde. Qual das espécies abaixo está mais associado a este 
evento; 

 
A. Streptococcus bovis. 
B. Streptococcus beta-hemolitico. 
C. Streptococcus mutans. 
D. Staphylococcus pyogenes. 
E. Staphylococcus aureus. 
 
36.  O período de incubação de uma determinada doença é 

caracterizado por: 
 
A.  A instalação do microorganismo no hospedeiro até 

apresentar os sinais e sintomas da doença. 
B. A instalação do microorganismo no vetor até apresentar os 

sinais e sintomas da doença. 

C. A multiplicação do microorganismo no hospedeiro sem 
apresentar os sinais e sintomas da doença. 

D. A multiplicação e eliminação do microorganismo no 
hospedeiro até apresentar os sinais da doença. 

E. A multiplicação do microorganismo no vetor até apresentar 
os sintomas da doença. 

 
37.  A inflamação do fígado pode ser causada por diversos 

agentes infecciosos. A infecção pelo vírus da Hepatite A é 
de distribuição universal. O modo de transmissão se dá por: 

 
A. Direto por contaminação da água e do alimento. 
B. Indireto por contaminação da água e do alimento. 
C. Transverso por contaminação da água e do alimento. 
D. Direto mediato por contaminação de seringas e drogas 

injetáveis. 
E. Indireto por usos de seringas, drogas injetáveis. 
 
38.  Assinale a alternativa correta sobre as funções dos 

seguintes grupos de dentes: 
 

A. Os caninos: tritura os alimentos. 
B. Os molares: tritura e perfura os alimentos. 
C. Os incisivos: perfura e apreende os alimentos. 
D. Os pré-molares: tritura os alimentos. 
E. Os caninos e os molares: apreensão e corte dos alimentos.  
 
39.  Sobre a dentição é CORRETO afirmar: 
 
A. A dentição pode ser apenas: decídua ou primária e mista; 
B. Na dentição decídua, o indivíduo possui 20 dentes divididos 

igualmente nos arcos dentais. 
C. Na dentição permanente, o indivíduo possui 34 dentes 

divididos igualmente nos arcos superior e inferior. 
D. Os dentes pré-molares permanentes não são sucedâneos de 

molares decíduos. 
E. A dentição sucedânea parte da dentição permanente que 

substitui a dentição decídua.  
 
40.  Entende-se por Fórmula Dental: 
 
A. Uma fórmula nacional que é utilizada para reconhecer o 

número, a disposição e a ordem dos dentes que compõem 
cada arco dental. 

B. Uma fórmula internacional que é utilizada para reconhecer 
apenas a ordem dos dentes que compõem cada arco dental. 

C. Uma fórmula internacional que é utilizada para reconhecer 
o número, a disposição e a ordem dos dentes que compõem 
cada arco dental. 

D. Uma fórmula nacional que é utilizada para reconhecer 
apenas a ordem dos dentes que compõem cada arco dental. 

E. Uma fórmula intencional que é utilizada para reconhecer o 
número, a disposição e a ordem dos dentes aplicada  no 
programa de saúde bucal. 

 
 
______________________________________________ 




