ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CIRURGIÃO DENTISTA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Legislação do SUS

Conhecimentos Específicos

05

20

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre
outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. O candidato que, por
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será
automaticamente eliminado do Concurso Público.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.joaquimpires2019@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

No Brasil, anualmente, são desperdiçados 41 mil toneladas de alimentos, segundo Viviane

2

Romeiro, coordenadora de Mudanças Climáticas do World Resources Institute (WRI) Brasil, uma

3

instituição de pesquisa internacional. [...] “O Brasil está entre os dez principais países que mais perdem e

4

desperdiçam alimento. Estamos falando da cadeia de perda e de desperdício. Perda que tem a ver com a

5

colheita, a pós-colheita, com a distribuição e o desperdício que já vem no final da cadeia, que é no varejo,

6

no supermercado e com o hábito do consumidor”, disse Viviane.

7

Essa perda e desperdício de alimentos tem diversas implicações. Uma delas é com relação à

8

segurança alimentar.

9

[...]

10

Segundo Allan Boujanic, representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e

11

Alimentação (FAO) no Brasil, cerca de 30% de tudo o que é produzido no mundo é desperdiçado e perdido

12

antes de chegar à mesa do consumidor. Isso provoca, segundo a FAO, um prejuízo econômico estimado

13

em US$ 940 bilhões por ano, o que corresponde a cerca de R$ 3 trilhões.

14

Sobre a questão ambiental, Viviane disse que, se essa perda mundial com os alimentos fosse um

15

país, ela seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, ficando

16

atrás apenas da China e dos Estados Unidos.

17

Outras implicações, segundo Viviane, dizem respeito aos aspectos econômico e ambiental. “É

18

um assunto que envolve uma questão social e de segurança alimentar, de impacto econômico, mas também

19

de impactos ambientais e aí destacamos essencialmente a perda da biodiversidade, impactos na

20

biodiversidade, impactos no uso do solo, na questão da água, da escassez da água, e também a questão do

21

clima, das emissões de carbono”, disse.

22

Para Viviane, uma das ações que poderia ajudar a reduzir o desperdício e a perda de alimentos

23

no país seria a adoção de um marco regulatório sobre o tema. “Hoje temos vários projetos de lei, mas que

24

não foram aprovados ou promulgados. É super-importante que tenhamos um marco regulatório específico

25

e que proporcione segurança jurídica para que as empresas realizem suas doações de forma adequada e

26

para que haja incentivos e subsídios para a redução da perda e desperdício alimentar. Essa questão

27

legislativa e regulatória é extremamente importante”, disse.
CIRURGIÃO DENTISTA
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28

Para a coordenadora de Mudanças Climáticas do WRI Brasil, inventariar a perda e o desperdício

29

de alimentos é um primeiro passo importante que as empresas e que os países devem fazer. Depois seria

30

importante estabelecer metas de redução e estratégias para que ocorram.

31

Para Alcione, a grande dificuldade diz respeito à cadeia logística. “Tanto a cadeia de distribuição

32

quanto a de armazenamento e o consumidor final tem uma grande perda de alimentos por falta de

33

infraestrutura. Nossas centrais de abastecimento não têm uma infraestrutura adequada. Faltam cadeias e

34

câmaras frias e falta conscientização na parte de manipulação e embalagens. O Brasil tem um grande

35

problema de infraestrutura hoje e de logística nessa área. Diria que esse é o problema mais grave que a

36

gente tem no desperdício de alimentos”, disse a integrante do corpo diretivo da Rede Save Food Brasil.

FONTE: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-diadiz-entidade

CIRURGIÃO DENTISTA
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01) Com base no texto, pode-se afirmar:

05) Há predicado verbal em:

(A) O desperdício verificado no Brasil é, paradoxalmente,
indispensável ao seu desenvolvimento.

(A) “vários projetos de lei
promulgados.” (L.23/24).

(B) O desperdício, no mundo inteiro, visa a incentivar a
produção.
(C) O aproveitamento de alimentos através de doações é
solução viável para o desperdício no Brasil.
(D) O gasto em excesso que se nota no mundo inteiro é
bom para qualquer país.

(B) “ela seria o terceiro maior país do mundo” (L.15).
(C) “Essa questão legislativa e regulatória é extremamente
importante” (L.26/27).
(D) “o desperdício de alimentos é um primeiro passo
importante” (L.28/29).

02) A través das proposições dos diferentes enunciadores,
é correto afirmar:

não (...) foram (...)

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão “de
alimentos” (L.1) o termo:
(A) “de pesquisa” (L.3).

(A) A falta de uma legislação que incentive a doação acaba
inibindo iniciativas com a finalidade de minimizar o
desperdício.
(B) Não há solução possível para o desperdício porque ele
é diferente em cada parte do mundo.
(C) O desenvolvimento brasileiro está extremamente
ligado à imagem do desperdício.
(D) As empresas, quando desperdiçam, estimulam o
crescimento do nível de empregos.

(B) “de alimentos” (L.7).
(C) “da água” (L.20).
(D) “de um marco regulatório” (L.23).
07) No texto,
(A) “Faltam” (L.33) é verbo transitivo direto e sinaliza a
indeterminação do sujeito da oração.

03) É verdadeiro o que se afirma sobre o termo transcrito
em:

(B) O “-s”, em “Estamos” (L.4) é marca indicadora de

(A) “uma”,

(C) Em “Hoje” (L.23), há a ocorrência de dígrafo.

em

internacional.”

“uma
(L.2/3)

instituição

de

individualiza

pesquisa
o

termo

“instituição.
(B) “mas “, em “mas também de impactos ambientais”
(L.18/19) indica inclusão.
(C) Na palavra “hoje” (L.35), o “-h” é uma consoante
brasileira.
(D) “que” e “que”, em “que corresponde a cerca de R$ 3
trilhões.” (L.13) e “que esse é o problema mais grave”
(L.35), do ponto de vista morfológico, são iguais.
04) Com referência aos elementos linguísticos que
compõem o texto, é correto afirmar:
(A) “mas também” (L.18) exprime oposição.
(B) “poderia ajudar” (L.22) indica incerteza de um fato
passado mediante certa condição.
(C) “Se” (L.14) expressa causa.
(D) “conscientização” (L.34) tem valor subjetivo.

CIRURGIÃO DENTISTA

plural na forma verbal destacada.
(D) “Segundo” (L.10) indica número sequencial.
08) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
em:
(A) “Viviane” (L.1) e “pesquisa” (L.3).
(B) “perdem” (L.3) e “alimentos” (L.7).
(C) “prejuízo” (L.12) e “Essa” (L.7).
(D) “poderia” (L.22) e “adequada” (L.25).
09) A base primitiva de formação das palavras “empresas”
(L.25) e “armazenamento” (L.32), respectivamente, é:
(A) Verbo e verbo.
(B) Adjetivo e verbo
(C) Substantivo e adjetivo.
(D) Verbo e substantivo.
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10) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal a
expressão:

14) Tem o mesmo valor morfológico de “o”, em “o que é
produzido” (L.11) o termo da alternativa:

(A) “de gás” (L.15).

(A) “essa”, em “essa perda” (L.7).

(B) “marco” (L.24).

(B) “a”, em “ a perda” (L.19).

(C) “de redução” (L.30).

(C) “uma”, em “uma das ações” (L.22).

(D) “nessa área.” (L.35).

(D) “O”, em “O Brasil”, (L.34).

11) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a

15) No trecho, “ficando atrás apenas da China e dos

expressão

Estados Unidos.” (L.15/16), o enunciador usa a
palavra “apenas”, que expressa sentido de:

(A) “diversas implicações.” (L.7).
(B) “à mesa do consumidor” (L.12).

(A) Inclusão.

(C) “Isso” (L.12)

(B) Modo.

(D) “Essa questão” (L.26).

(C) Exclusão.
(D) Adição.

12) Possuem o mesmo valor morfológico que a expressão
“no final da cadeia” (L.5) os termos.
(A) “anualmente” (L.1) e “da cadeia” (L.4).
(B) “atrás da China” (L.16) e “essencialmente” (L.19).
(C) “o desperdício” (L.22) e “extremamente” (L.27).
(D) “à cadeia logística” (L.31) e “de alimentos” (L.36).
13) Leia o trecho abaixo:

“se essa perda mundial com os alimentos fosse um país, ela
seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de
efeito estufa,” (L.14/15).

Entre as ideias contidas no período em destaque, está
presente uma relação de:
(A) Modo e finalidade.
(B) Tempo e comparação.
(C) Causa e consequência.
(D) Condição e consequência.

CIRURGIÃO DENTISTA
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) O Sistema Único de Saúde teve seus princípios
estabelecidos na Lei Orgânica da Saúde, em 1990 com
base no artigo 198 da Constituição Federal de 1998. O
controle social é um dos princípios regulado pela Lei
nº 8.142/1990. Sobre esse princípio, assinale a
alternativa INCORRETA:
(A) A lei 8.142/1990 complementa a Lei Orgânica da
Saúde e regula a participação da comunidade no SUS.
(B) As Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde terão
sua representação de forma paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos.
(C) Essa lei dispõe apenas sobre o controle social deixando
para outra lei, as transferências intergovernamentais
de recursos financeiros da área de saúde.
(D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão
repassados de forma regular e automática para os
Municípios, Estados e Distrito Federal conforme o
artigo 35 da Lei Orgânica da Saúde.
17) De acordo com a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro
de 2011 que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica, a respeito dos itens necessários à Estratégia
Saúde da Família: é CORRETO afirmar:
(A) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável
por, no máximo, 3.000 pessoas.
(B) Cada equipe de saúde da família deve ter no máximo
12 Agentes Comunitários de Saúde.
(C) O número de Agentes Comunitários de Saúde- ACS
deve ser suficiente para cobrir 95% da população
cadastrada.
(D) O número máximo de pessoas por Agentes
Comunitários de Saúde é 650.
18) De acordo com a lei 8.080/90 que dispõe sobre as
condições para promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, são
atribuições comuns à União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, EXCETO:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) A Lei do Sistema Único de Saúde – Lei 8080/1990
trata das condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. No capítulo VI da referida lei, são
estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
o atendimento e internação domiciliar. Sobre esta
modalidade de atendimento, analise as afirmativas
abaixo:
I. O atendimento e a internação domiciliares serão
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão
apenas nos níveis da medicina preventiva e
reabilitadora.
II. Nessa modalidade incluem-se, exclusivamente, os
procedimentos
médicos,
de
enfermagem,
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social.
III. O atendimento e a internação domiciliares só poderão
acontecer por indicação médica, com expressa
concordância do paciente e de sua família.
A única alternativa que responde corretamente é:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas III está correta.
I e II estão corretas.
I e III estão corretas.
Apenas II está correta.

20) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em
articulação com os Municípios e conforme Decreto n°
7.508, de 28 de junho de 2011, para ser instituída, a
Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e
serviços de, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Atenção primária.
Urgência e emergência.
Atenção psicossocial.
Atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta
complexidade.

(A) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e
nutrição.
(B) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.
(C) Administração de recursos financeiros destinados, em
cada ano, à saúde.
(D) Realizar pesquisas e estudos na área da saúde.

CIRURGIÃO DENTISTA
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

21) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA:

25) Em relação ao flúor e a cárie, assinale a alternativa
INCORRETA:

(A) As resinas compostas podem ser ativadas
quimicamente ou fisicamente.
(B) As resinas compostas quimicamente ativadas são
constituídas de duas pastas (base e catalisadora).
(C) As resinas compostas quimicamente ativadas são
constituídas apenas por pasta base, pois sua ativação
se efetua em contato com o meio bucal.
(D) As resinas fotopolimerizáveis apresentam-se em
forma de pasta única e são cristalizadas pela ação da
luz halógena provenientes de aparelhos para este fim.

(A) Se um indivíduo usa pasta dental fluoretada e tem má
higiene bucal, ele não terá proteção para cárie, pois
uma placa espessa é mais cariogênica e elimina o
efeito remineralizante.
(B) Pasta dental fluoretada é importante tanto para
crianças como para adultos e é fundamental para
controlar a cárie de esmalte e de dentina.
(C) Quem escova dente mais de uma vez por dia com pasta
dental fluoretada tem mais redução de cárie do que
quem escova menos.

22) São fatores podem contribuir para o aparecimento da
cárie:

(D) A cárie pode ocorrer em dentes de leite (decíduos),
assim como em dentes permanentes, podendo ocorrer
em bebês de poucos meses, assim como em idosos.

I. Restaurações mal adaptadas.
II. Fraturas dentárias.
III. Retrações gengivais.

26) Os sinais e sintomas das cáries dentárias podem variar,
dependendo da sua dimensão e localização. São
sintomas comuns de cárie:

Está correto o que se afirma SOMENTE em:
(A) Item I.
(B) Item II.
(C) Itens II e III.
(D) Itens I, II e III.

I.
II.
III.
IV.

23) A denominada Manobra de Valsalva consiste em:
(A) Obliterar as narinas do paciente e solicitar que ele
expire.
(B) Abrir a boca do paciente e solicitar que ele expire.
(C) Abrir a boca do paciente e solicitar que ele inspire.
(D) Obliterar as narinas do paciente e solicitar que ele
inspire.
24) Joana foi diagnosticada com uma lesão na mucosa dos
lábios e bochecha, envolvendo glândulas salivares
menores como resultado da retenção do ducto salivar
por obstrução do ducto excretor. Tal lesão denominase:
(A)
(B)
(C)
(D)

Sensibilidade dentária.
Orifícios visíveis nos dentes
Coloração escura em toda a superfície de um dente
Dor ao morder

Assinale a alternativa correta:
(A) Somente o item I está correto.
(B) Somente os itens II e III estão corretos.
(C) Somente o item IV está incorreto.
(D) Todos os itens estão corretos.
27) A fratura coronária pode ser conceituada como:
(A) fratura dental envolvendo esmalte, dentina e polpa.
(B) fratura de esmalte, dentina, cemento e polpa, podendo
ocorrer tanto no sentido axial como horizontal, com
presença de mobilidade.
(C) fratura envolvendo dentina, cemento e polpa, com
presença de mobilidade dental.
(D) fratura envolvendo a parede óssea do alvéolo,
impactando ou não o elemento dental.

Pênfigo bolhoso.
Sialometaplasia.
Mucocele.
Líquen plano bolhoso.

CIRURGIÃO DENTISTA
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28) Mariana, 15 anos, chegou à urgência com um quadro
de deslocamento total do dente para fora do alvéolo,
este, estava preenchido com coágulo sanguíneo. Qual
trauma Mariana sofreu?

32) Assinale a alternativa correta sobre a cronologia da
erupção dos dentes permanentes:

(A)
(B)
(C)
(D)

(C) 1º pré-molar superior: 12-15 anos.
(D) canino inferior: 4-6 anos.

Avulsão.
Fratura na coroa.
Luxação.
Subluxação.

29) De acordo com o Código de Ética Odontológica,
constituem deveres fundamentais dos inscritos e sua
violação caracteriza infração ética:
I. manter regularizadas suas obrigações financeiras junto
ao Conselho Regional.
II. manter seus dados cadastrais atualizados junto ao
Conselho Regional.
III. zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da
Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da
profissão.
IV. exercer a profissão mantendo comportamento digno.
Assinale a alternativa correta:
(A) Somente o item I está incorreto.
(B) Somente os itens II e III estão corretos.
(C) Somente o item IV está incorreto.
(D) Todos os itens estão corretos.
30) De acordo com o Código de Ética Odontológica, são
infrações éticas, EXCETO:
(A) Discriminar o ser humano de qualquer forma ou sob
qualquer pretexto.
(B) Exagerar em diagnóstico, prognóstico ou terapêutica.
(C) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou
privado onde as condições de trabalho não sejam
dignas, seguras e salubres.
(D) Adotar novas técnicas ou materiais que não tenham
efetiva comprovação científica.
31) São sintomas/sinais do aparecimento da dentição,
EXCETO:
(A) Inflamação das gengivas.
(B) Vontade de morder objetos.
(C) Dores e salivação abundante.
(D) Febre muito alta.

CIRURGIÃO DENTISTA

(A) 1º molar inferior: 6-7 anos.
(B) incisivo lateral inferior: 8- 10 anos.

33) São formas de prevenção do risco químico na rotina
do cirurgião dentista:
I. Utilizar somente amalgamador de cápsulas.
II. Fazer manutenção preventiva das válvulas dos
recipientes contendo gases medicinais.
III. Usar EPI completo durante o atendimento ao paciente,
porém sem a necessidade de disponibilizar óculos de
proteção ao mesmo.
Está correto o que se afirma SOMENTE em:
(A) Item I.
(B) Item II.
(C) Itens I e II.
(D) Itens I, II e III.
34) Acerca da exodontia,
INCORRETA:

assinale

a

alternativa

(A) A exodontia é o ato cirúrgico que corresponde a
uma extração de dente, ou seja, é remover, extrair,
“tirar” ou “arrancar” um dente. " .
(B) Pessoas com leucemia e ou anemias graves não podem
passar pela exodontia.
(C) A exodontia de dente monorradicular (dente com uma
só raiz), tende a ser mais fácil e a cicatrizar mais rápido
quando comparada à exodontia de dente
multirradicular (dente com mais de uma raiz.
(D) Pacientes que estejam a ser submetidos a tratamentos
de radioterapia e, ou quimioterapia podem passar pela
exodontia.
35) É um traumatismo de intensidade baixa a moderada
nas estruturas de sustentação dos dentes. Há
rompimento das fibras periodontais e sangramento
visível no sulco gengival. Ocorre mobilidade dentária
sem haver mudança de posição. O texto conceitua:
(A)
(B)
(C)
(D)

Subluxação.
Luxação.
Avulsão.
Luxação lateral.
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36) É um traumatismo de pequena intensidade sobre as
estruturas de sustentação dos dentes. Caracteriza-se
pela hemorragia e edema do ligamento periodontal,
porém, sem rompimento de suas fibras. Clinicamente
não se observa sangramento no sulco gengival,
mudança de posição ou mobilidade à estrutura
dentária. No entanto, há sensibilidade ao toque e aos
movimentos de mastigação. O texto conceitua:
(A)
(B)
(C)
(D)

Luxação.
Avulsão.
Concussão.
Subluxação.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

39) A cárie dentária:
(A) Está associada às precárias condições de higiene bucal
do paciente, pois é uma doença induzida pela dieta e
pela presença de bactérias.
(B) Radicular, é a mais comum, ocorre tanto em criança
como em adultos, se localiza nas superfícies de
mastigação ou entre os dentes.
(C) Pode destruir o dente, mas não tem a capacidade de
atingir a polpa (nervo).
(D) Apresenta fraca correlação com o sangramento
gengival.

37) Sobre a estrutura do dente, assinale a alternativa
INCORRETA:

40) Acerca da anatomia do periodonto, em especial, da
estrutura da gengiva, assinale a alternativa
INCORRETA:

(A) A coroa do dente é a parte visível do dente na boca,
enquanto a raiz encontra-se escondida sob a gengiva e
o osso alveolar.
(B) O esmalte é a camada externa do dente e é
extremamente dura e durável.

(A) Mucosa alveolar: área de tecido além da junção
mucogengival. Ela parece menos firme e mais
vermelha que a gengiva inserida. Não é queratinizada
e proporciona uma área mais macia e flexível para o
movimento das bochechas e dos lábios.

(C) Na arcada superior, o pré-molar mandibular possui
uma única raiz e os molares possuem uma ou duas
raízes.
(D) O ponto de encontro entre o esmalte e o cemento é
conhecido como junção cemento-esmalte.

(B) Gengiva livre: esse tecido não é preso e forma um
colar ao redor do dente. O canal em torno do dente é
chamado de sulco e sua profundidade é normalmente
de 1-3 mm. Ele é revestido com epitélio sulcular e
ligado ao dente em sua base pela inserção epitelial.

38) Apresentam limitações do uso de resina composta em
odontologia:
I.
II.
III.
IV.

(C) Papilas interdentais: linha curva que divide a gengiva
inserida da mucosa alveolar.
(D) Gengiva marginal: região da borda da gengiva que
toca o dente.

Sensibilidade de técnica restauradora.
Contração de polimerização.
Possibilidade de manchamento superficial.
Incapacidade de promover efeito anticariogênico.

Está correto o que se afirma SOMENTE em:
(A) Item I
(B) Item II
(C) Itens III e IV
(D) Itens I, II, III e IV.

CIRURGIÃO DENTISTA
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