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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  
 

TEXTO 
 

A vida secreta do desejo 
                                                            Luiz Felipe Pondé 

  

Sempre que toco no tema do amor romântico, muitos leitores se manifestam. Ao 1 

contrário do que parece,  muita gente se sente afetada por essa questão. A primeira pergunta que 2 

me fazem é: "Você crê no amor romântico?". A resposta é sim. Mas, como os medievais, não 3 

creio que seja uma experiência universal e acho que é uma doença encantadora e, por isso mesmo, 4 

perigosa. 5 

Mas volto ao assunto hoje devido a uma questão específica que toquei na minha coluna 6 

de 16 de maio último ("A doença do amor"), em que discutia alguns especialistas no tema do 7 

amor cortês (ou romântico). E acho essa questão muito importante, porque ela incide sobre uma 8 

compreensão errônea comum em nossa época da relação entre desejo e maturidade. 9 

A questão é a seguinte: as pessoas mais maduras tendem a descrer no amor romântico, 10 

enquanto as mais jovens estão mais propensas a viver essa forma de amor? 11 

As explicações comuns para isso seriam a pouca idade e experiência de vida, que 12 

levariam os mais jovens aos delírios amorosos. A favor dessa hipótese está a costumeira 13 

afirmação de que Romeu e Julieta teriam no máximo 15 anos de idade. Ou que, na Idade Média, 14 

berço da literatura romântica, os homens e mulheres morriam com 30 anos e, portanto, os 15 

personagens da literatura cortês não passavam dos 15 anos de idade de novo. 16 

E aí voltamos ao argumento comum de que só jovem crê nessas coisas porque não 17 

entende a vida como ela é. Mas o erro está na ideia de que, na Idade Média, pessoas de 15 anos 18 

eram "jovens". 19 

"Jovem" é um conceito criado para descrever alguém que não precisa obedecer aos pais 20 

como as crianças devem fazê-lo, mas que, ao mesmo tempo, são livres para fazer o que quiserem, 21 

sem o peso da responsabilidade dos adultos. "Jovem" é uma das primeiras invenções do 22 

enriquecimento do mundo devido a sociedade de mercado. Logo, na Idade Média, não existia 23 

"jovem". 24 

Para entender a literatura de amor cortês, você deve pensar o seguinte: o amor romântico 25 

só podia acometer pessoas que carregavam responsabilidades e interdições. 26 

Portanto, se transferirmos os pressupostos da dramaturgia medieval para hoje, época em 27 

que homens raramente morrem em batalhas e mulheres estão em conventos, o que se revela como 28 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 

 



 

                                                                                                                                                          Página 3 de 11 
 

CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

o coração do drama são as interdições morais: as vítimas são casadas e carregam 29 

responsabilidades da vida adulta. 30 

Qual é a conclusão então da relação entre idade e amor romântico? A conclusão é de 31 

que um jovem de hoje dificilmente viveria o amor romântico tal como foi descrito na Idade 32 

Média. Mas homens e mulheres adultos, casados, com filhos e responsabilidades profissionais e 33 

sociais, são os verdadeiros candidatos à doença do amor hoje. 34 

Por isso, são os mais maduros que estão a mercê desse flagelo, e não os mais jovens, 35 

que, costumeiramente, não têm quase nenhuma responsabilidade determinante em suas vidas. 36 

O "amor fora de lugar" ocorre como um desejo que não pode se realizar plenamente 37 

devido a uma estrutura moral que lhe precede. A condenação do desejo implica em sua piora 38 

como "pressão", que nunca cessa de se manifestar, corroendo o cotidiano dessa estrutura que lhe 39 

precede. O amor romântico só existe quando os amantes não podem vivê-lo porque para isso 40 

destruiriam a própria vida e de outras pessoas que não mereciam sofrer. 41 

O erro da associação do amor romântico à idade "jovem" é a não percepção, típica de 42 

nossa época, da lógica do desejo em questão. 43 

Perdemos a capacidade de desejar na medida em que declaramos que "é proibido 44 

proibir". Os jovens logo deixarão de desejar. 45 

E, aqui, chegamos a outra incompreensão decorrente dessa: entendemos pouco do amor 46 

romântico porque esvaziamos nossa cultura da noção de conflito entre desejo e virtude como um 47 

dos motores essenciais do drama moral humano. O drama romântico pressupõe o desejo 48 

encantador acompanhado da terrível experiência da culpa. Só os olhos vidrados de culpa 49 

enxergam o combate entre desejo e virtude na alma. 50 

A vida secreta do desejo é esse desespero que, na mesma medida em que encanta, 51 

destrói. 52 

 

Visita ao site em 30/mai/2016: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde  
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01) Segundo o autor 

 

(A) O amor romântico é uma doença perigosa que 

matou Romeu e Julita. 

(B) O amor romântico só acomete os jovens 

porque estes se iludem com facilidade. 

(C) O amor romântico é um sentimento pessoal 

que independe da idade. 

(D) Para se vivenciar o amor romântico é preciso 

ter idade acima de 15 anos e não passar dos 30 

anos de idade. 

 

02) Segundo o texto, é possível inferir 

 

(A) O amor romântico é uma loucura socialmente 

aceita. 

(B) A experiência da culpa não é totalmente 

negativa, improdutiva e destrutiva, pois 

faculta à pessoa perceber os sentimentos por 

outra perspectiva. 

(C) A ausência da fantasia é pressuposto para a 

existência do amor romântico. 

(D) O sentimento do amor cortês causa culpa e 

remorso que são igualmente destrutivos. 

 

03) A vírgula foi usada pela mesma razão dos dois 

pontos em “A questão é a seguinte: as pessoas 

mais maduras tendem a descrer no amor 

romântico” (L.10). 

 

(A) “E acho essa questão muito importante, 

porque ela incide sobre uma compreensão 

errônea...” (L.8/9). 

(B) “As explicações comuns para isso seriam a 

pouca idade e experiência de vida, que 

levariam os mais jovens aos delírios 

amorosos.” (L.12/13). 

(C) “Logo, na Idade Média, não existia "jovem". 

(L.23/24). 

(D) “...berço da literatura romântica, os homens e 

mulheres morriam com 30 anos” (L.15) 

 

 

 

 

 

04) No texto a expressão 

 

(A) “como os medievais” (L.3) denota 

comparação. 

(B) “só” (L.26) indica isolamento. 

(C) “Logo,” (L.23) marque a ideia de tempo. 

(D) “na mesma medida” (L.51) dá ideia de reforço. 

 

05) A oração “que só jovem crê nessas coisas” 

(L.17) possui o mesmo valor morfossintático 

que a indicada na alternativa: 

 

(A) “que (...) destrói.” (L.51/52). 

(B) “que estão a mercê desse flagelo” (L.35). 

(C) “que Romeu e Julieta teriam no máximo 15 

anos de idade” (L.14). 

(D)  “que parece” (L.2). 

 

06) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “na Idade Média” (L.14/15) as 

palavras 

 

(A) “no tema” (L.1) e “essa” (L.8). 

(B) “Sempre” (L.1) e “hoje” (L.6). 

(C) “mais” (L.10) e “romântica” (L.15). 

(D) “responsabilidades” (L.26) e “do mundo” 

(L.23). 

 

07) A alternativa que contém uma frase que não 

está de acordo com a norma padrão gramatical 

é a 

 

(A) “O drama romântico pressupõe o desejo 

encantador acompanhado da terrível 

experiência da culpa.” (L.48/49). 

(B) “O erro da associação do amor romântico à 

idade "jovem" é a não percepção” (L.42). 

(C) “Mas o erro está na ideia de que, na Idade 

Média, pessoas de 15 anos eram "jovens". 

(L.18/19). 

(D) “A condenação do desejo implica em sua piora 

como "pressão" (L.38/39). 
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08) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “primeira” (L.2), “média” (L.14), “minha” 

(L.06). 

(B) “manifestam” (L.1), “criado) (L.20),  “comum” 

(L.17). 

(C) “podia” (L.26), “morais” (L.29),  “pessoas” 

(L.10). 

(D) “medieval” (L.26), “própria” (L.41), 

“carregavam” (L.13).   

 

09) A palavra “homens” (L.28) e “enquanto” (L.11) 

possuem, respectivamente: 

 

(A) 6  e 5 fonemas 

(B) 5 e 6  fonemas 

(C) 6 e 8 fonemas 

(D) 5 e 7 fonemas 

 

10) Possui a mesma função sintática da expressão 

“do enriquecimento” (L.22/23) a da 

alternativa 

 

(A) “do desejo” (L.38). 

(B) “da relação” (L.31) 

(C) “de amor cortês” (L.25). 

(D) “dessa hipótese” (L.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Um dos monstros da economia brasileira 

voltou aos holofotes nos últimos meses: a 

inflação – conceito, por vezes, desconhecido 

do grande público brasileiro, principalmente 

dos mais jovens. O que seria inflação? 

 
(A) É um aumento do produto interno bruto 

produzido no país.  

(B) É uma diminuição do índice de preços no 

consumidor.  

(C) É o aumento no nível de preços. Ou seja, é a 

média do crescimento dos preços de um 

conjunto de bens e serviços em um 

determinado período.  

(D) É o aumento pontual e efêmero do índice de 

determinado setor da economia.  

 
12)  A tragédia que manchou o Rio Doce: A lama 

que jorrou da barragem do Fundão em 
Mariana, Minas Gerais, e matou mais de 15 
pessoas era de responsabilidade da 
mineradora ___________. A barragem 
extrapolava de rejeitos de minério de ferro, 
que destruíram povoados inteiros, soterraram 
os peixes e mancharam o mar do Espírito 
Santo. O maior desastre ambiental da história 
do Brasil. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 
(A) Samarco. 
(B) Vale do Rio Doce. 
(C) BHP-Billiton. 
(D) Ferro Minas. 
 

13)  No ano de 2015, a relação mais conflituosa das 
Américas, enfim, ganhou uma trégua. No dia 
20 de julho, as embaixadas de Havana e 
Washington foram reabertas.  

 
Com esse evento, foi suspenso o embargo histórico 
entre: 
 
(A) EUA e Venezuela. 

(B) EUA e Colômbia. 

(C) EUA e Cuba. 

(D) EUA e México. 

 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE 11 A 15 
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14) No ano passado, houve atentados promovidos 

pelo Estado Islâmico especialmente à França, 

que tiveram como marco oficial o atentado ao 

jornal francês Charlie Hebdo, em janeiro. Em 

novembro, novos ataques, que começaram no 

tradicional Bataclan, deixaram mais de 120 

pessoas mortas. O grupo terrorista 

responsável por esses ataques é: 

 

(A) ISIS.  

(B) Al-Qaeda.  

(C) Hamas.  

(D) Hezbollah. 

 

15) A expressão _______________________ começou a 

ganhar força em 2008, mas, conceitualmente, 

as ideias por trás da denominação existem há 

muito mais tempo e se refere, essencialmente, 

à noção de utilizarmos, em qualquer lugar e 

independente de plataforma, as mais variadas 

aplicações por meio da internet com a mesma 

facilidade de tê-las instaladas em 

computadores locais. Assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna: 

 

(A) Streaming. 

(B) Cloud computing. 

(C) Bluetooth. 

(D) HD Externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16)  A Lei n° 8.080/90 dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes, entre outras 

providências. Segundo suas disposições 

gerais, é correto o que se afirma em: 

 

I. A saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste 

na formulação e execução de políticas 

econômicas e sociais que visem à redução de 

riscos de doenças e agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem 

acesso centralizado às ações e aos serviços de 

saúde. 

III. O dever do estado anula o das pessoas, família e 

empresas, cabendo privativamente às instâncias 

governamentais os deveres sobre a saúde. 
 

(A) Apenas a alternativa I 

(B) Apenas as alternativas I e II 

(C) Apenas a alternativa II 

(D) Alternativas I, II e III 

 

17) São dispostos como fatores determinantes e 

condicionantes à saúde (Lei n° 8.080/90): 
 

(A) Alimentação, Educação e Transporte. 

(B) Moradia, Saneamento Básico e Meio 

ambiente. 

(C) Trabalho, Renda e Lazer. 

(D) Todas as alternativas acima estão corretas.  

 

LEGISLAÇÃO DO SUS – QUESTÕES DE 16 A 20 
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18) Estão incluídas no campo de atuação do SUS, 

dentre outras, as ações direcionadas à saúde 

do trabalhador. Entende-se por saúde do 

trabalhador o conjunto de atividades que se 

destina, por meio de ações de vigilância, à 

promoção, proteção e recuperação à saúde 

dos trabalhadores. Tais ações abrangem, 

exceto: 

 
(A) Assistência ao trabalhador vítima de 

acidentes de trabalho ou portador de 

doença profissional e do trabalho. 

(B) Participação, no âmbito da competência do 

SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e 

controle dos riscos e agravos potenciais à 

saúde existentes no processo de trabalho. 

(C) Participação, no âmbito da competência do 

SUS, da normatização, fiscalização e 

controle das condições de produção, 

extração, armazenamento, transporte, 

distribuição e manuseio de substâncias, de 

produtos, de máquinas e de equipamentos 

que apresentam riscos à saúde do 

trabalhador. 

(D) Fornecimento de benefício previdenciário 

ao trabalhador sindicalizado, cuja empresa 

ou entidade de trabalho ofereça riscos de 

acidentes de trabalho, doença profissional e 

do trabalho, bem como a interdição do órgão 

ou máquina o qual ofertou exposição ou 

risco iminente à vida ou saúde dos 

trabalhadores. 

 
 
 
 
 
 

19) Segundo o Art. 4° da Lei 8.080/90 o “conjunto 

de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da administração 

direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo Poder Público”, constitui o: 

 

(A) Conselho de Saúde 

(B) Ministério da Saúde 

(C) Sistema Único de Saúde 

(D) Vigilância em saúde 

 

20) São princípios e diretrizes do Sistema Único 

de Saúde (SUS), segundo disposições da Lei n° 

8.080/90 e 8.142/90: 

 

I. A universalidade de acesso aos serviços de saúde 

exclusivamente da atenção primária à saúde. 

II. A igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

III. A participação comunitária. 

IV. A descentralização político-administrativa 

 

(A) Apenas I e II 

(B) Apenas II e III 

(C) Apenas II, III e IV 

(D) Apenas I, III e IV. 
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21) A pedra pomes pode ser usada para: 

 

(A) Se conseguir um bom polimento coronário nas 

profilaxias dentárias; 

(B) Se conseguir uma melhor adesão durante as 

restaurações de amalgama; 

(C) Tratamento das lesões de furca; 

(D) Potencializar a ação do flúor; 

 

22) A destruição ou remoção de todas as formas de 

vida microbiana pode ser definida como: 

 

(A) Esterilização; 

(B) Assepsia; 

(C) Desinfecção; 

(D) Higienização; 

 

23) Qual tempo de esterilização na estufa a 170°C? 

 

(A) 30min; 

(B) 45min; 

(C) 140min; 

(D) 120min; 

 

24) Em relação ao processo de esterilização com 

autoclave assinale a alternativa correta: 

 

(A) A estufa ainda é a forma mais comum de 

esterilização quando se comparada à autoclave; 

(B) Na autoclave a esterilização ocorre por volta de 

121 C° por 15 a 30min; 

(C) O processo de autoclavagem é realizado em 

etapa única; 

(D) Autoclave utiliza calor seco sob pressão; 

 

 

25) Relacione os dentes com as seguintes 

numerações: 

 

1. 3º molar inferior direito 

2. 1º molar superior direito 

3. 1º pré-molar inferior esquerdo 

4. Canino superior esquerdo 

 

(  ) 23 

(  ) 48 

(  ) 34 

(  ) 16 

 

Assinale a opção que indica a sequência correta, de 

cima para baixo. 

 

(A) 4-1-3-2; 

(B) 3-2-4-1; 

(C) 3-1-2-4; 

(D) 2-4-1-3; 

 

26) O fórceps 151 está indicado para remoção de 

quais dentes: 

 

(A) Raízes de dentes inferiores; 

(B) Pré-molares e caninos superiores; 

(C) Molar superior do lado esquerdo; 

(D) Incisivos inferiores; 

 

27) Em relação às Normas Operacionais Básicas 

(NOB) 01/1993 julgue os itens abaixo e assinale 

a correta: 

 

I. Habilita municípios como gestores; 

II. Cria transferência regular e automática do teto 

global da assistência para municípios em gestão 

semiplena; 

III. São constituídas as Comissões Intergestores 

Bipartite e Tripartite; 

IV. Define o papel dos Estados de forma frágil, mas 

esses, ainda assim, passam a assumir o papel de 

gestor do sistema estadual de saúde; 
 

(A) Todas corretas; 

(B) I e IV estão corretas; 

(C) I, II e IV estão corretas; 

(D) II e III estão corretas; 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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28) Qual a numeração das curetas de gracey 

responsáveis pela raspagem das faces distal de 

molares: 

 

(A) 5-6; 

(B) 7-8; 

(C) 11-12; 

(D) 13-14; 

 

29) Qual grampo é indicado no momento do 

isolamento absoluto do dente 11 com coroa 

íntegra: 

 

(A) 206; 

(B) 209; 

(C) 205; 

(D) 211; 

 

30) O tubérculo de Carabelli é uma pequena cúspide 

adicional presente em qual face e elemento 

dentário: 

 

(A) Face lingual de canino inferior; 

(B) Face vestibular de segundo molar superior; 

(C) Face palatina de primeiro molar superior; 

(D) Face palatina de segundo molar superior; 

 

31) De acordo com Black como podemos definir a 

classe III das restaurações: 
 

(A) Cavidades preparadas nas faces proximais dos 

dentes anteriores, com envolvimento da incisal; 

(B) Cavidades preparadas nas faces proximais dos 

dentes anteriores, sem envolvimento da incisal; 

(C) Cavidades que envolvam as faces proximais dos 

pré-molares e molares; 

(D) Cavidades preparadas no terço gengival, nas 

faces vestibular e lingual/palatina de todos os 

dentes; 

 

32) Cavidades que envolvam as faces proximais dos 

pré-molares e molares estão se referindo a qual 

classe das restaurações de acordo com Black? 
 

(A) Classe I; 

(B) Classe II; 

(C) Classe III; 

(D) Classe IV; 

33) Biossegurança é o conjunto de procedimentos 

adaptados no consultório com objetivo de dar 

proteção ao paciente, ao profissional e a sua 

equipe. Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Instrumentos semicríticos são aqueles que 

entram em contato com a mucosa (moldeiras, 

espelhos); 

(B) Instrumentos não críticos: não são cortantes, 

mas penetram nos tecidos subepiteliais; 

(C) Procedimentos não críticos: não há contato com 

secreção orgânica, nem com sistema vascular; 

(D) Procedimentos críticos: quando há penetração 

no sistema vascular; 

 

34) Julgue as afirmações sobre os Cimentos de 

Ionômero de Vidro:  

 

I. A reação de presa dos CIVS  convencionais 

ocorre em dois estágios: deslocamento de íons e 

fase de gel de polissais; 

II. O CIV do tipo II é utilizado para selamento de 

cicatrículas e fissuras; 

III. De acordo com suas composições químicas os 

CIVS podem ser classificados 

como convencionais baixa viscosidade e 

modificados por resina; 

IV. O CIV do tipo I é utilizado para restaurações 

diretas; 

 

(A) Todas as alternativas estão corretas; 

(B) Somente as alternativas I e III estão corretas; 

(C) Somente a alternativa II está incorreta; 

(D) Todas as alternativas estão incorretas; 

 

35) É vedado ao Técnico em saúde bucal: 

 

(A) Exercer atividade de forma autônoma; 

(B) Remover suturas; 

(C) Realizar isolamento do campo operatório; 

(D) Fazer remoção do biofilme; 
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CARGO: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

36) Qual a lei regulamentou o exercício das 

profissões de TSB e ASB: 

 

(A) Lei N° 11.889, de 24 de dezembro de 2008; 

(B) Lei N° 8080, de 19 de setembro de 1990; 

(C) Lei N° 8142, de 28 de dezembro de 1990; 

(D) Lei N° 14.662, de 03 de janeiro de 2008; 

 

37) “É a garantia de atenção à saúde, por parte do 

sistema, a todo e qualquer cidadão”. Podemos 

encontrar citação semelhante no Art. 196 da 

Constituição Federal e que representa qual 

princípio do SUS? 

 

(A) Equidade; 

(B) Integralidade; 

(C) Regionalização; 

(D) Universalidade; 

 

38) “O princípio da ____________ norteia políticas de 

saúde, reconhecendo necessidades de grupos 

específicos e atuando para reduzir o impacto 

dos determinantes sociais da saúde aos quais 

estão submetidos. Neste sentido, no Brasil, 

existem programas de saúde em acordo com a 

pluralidade da população, contemplando as 

populações do campo e da floresta, negros, 

ciganos, pessoas em situação de rua, idosos, 

pessoas com deficiência, entre outros.” 

Preencha o espaço com o princípio do SUS que o 

texto fala. 

 

(A) Regionalização; 

(B) Igualdade; 

(C) Universalidade; 

(D) Equidade; 

39) Quais equipamentos de proteção individual 

devem ser usados pelo dentista e seu auxiliar? 

 

(A) Dentista: gorro, máscara, óculos e luva de 

procedimento; ASB: máscara, gorro, sobre luva 

e óculos;  

(B) Dentista: máscara, óculos e luva de 

procedimento; ASB: máscara, sobre luva e 

óculos; 

(C) Dentista: máscara, óculos e luva de 

procedimento; ASB: máscara, luva de 

procedimento e óculos; 

(D) Dentista: gorro, máscara, óculos e luva de 

procedimento; ASB: máscara, gorro, luva de 

procedimento e óculos; 

 

40) A progressão da doença cárie ocorre devido à 

ação de qual grupo de microorganismos a 

seguir:  

 

(A) Fusobacterium; 

(B) Porphyromonas gingivalis; 

(C) A. Actinomycetecomitans; 

(D) Lactobacilus; 

 

 

 

 

 



 


