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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

Carlos Heitor Cony
Extraído
de:http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2013/
11/1373203-a-causa-e-o-efeito.shtml

“Pedindo vênia aos doutos ministros do Supremo Tribunal
Federal” (linha 1) analisando o segmento destacado é correto
o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)

Trata-se de uma expressão que é utilizado por
operadores do direito, mas que pertence ao jargão
econômico.
Trata-se de um termo de origem latina que significa
posse intelectual de um conhecimento.
Trata-se de uma expressão do português forense cujo
significado remonta aos tribunais gregos em que a
rainha Vênia era glorificada a fazer justiça.
Trata-se de uma expressão oriunda do jargão jurídico
cujo sentido é pedir licença ou permissão.
QUESTÃO 03

“Pedindo vênia aos doutos ministros...” (linha 1), se em uma
nova redação a referida frase fosse “Pedindo vênia a douta
ministra...” esta então:
A)
B)
C)
D)

Configuraria um erro com a ausência do acento grave
indicativo de crase.
Modificaria totalmente o sentido da expressão ‘vênia’.
A forma verbal no gerúndio “Pedindo” deveria ser
modificada para o particípio.
A regência do verbo seria alterada em função da
concordância em número e gênero.
QUESTÃO 04

“... vou gastar o meu pouco latim” (linha 2), a locução verbal
destacada pode ser substituída sem perda de sentido por:
A)
B)
C)
D)

Gastaria.
Gastaríeis.
Gastara.
Gastarei.

QUESTÃO 01
QUESTÃO 05

A verdadeira causa que levou à prisão alguns réus do mensalão
de acordo com o texto foi:
A)
B)
C)
D)

A corrupção pessoal dos autores materiais de diversos
crimes.
O fortalecimento do governo petista através da compra de
parlamentares.
O poder em si mesmo, autor intelectual de uma vasta rede
de corrupção em diferentes níveis.
A corrupção humana em suas mais diferentes proporções e
desejos obscuros.

Na seguinte passagem do texto “Do ponto de vista jurídico, a
justiça parece que foi feita, em que pesem pequenos ajustes
nas penas e até mesmo na mecânica dos crimes.” (linhas 17 e
18) a estrutura grifada se comporta semanticamente como:
A)
B)
C)
D)

Causa.
Concessão.
Explicação.
Finalidade.
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1 Pedindo vênia aos doutos ministros do Supremo Tribunal
Federal que gastaram muito latim para julgar os réus do
mensalão, vou gastar o meu pouco latim, que aprendi na lógica
de Aristóteles em versão escolástica de Tomás de Aquino:
4 "Posita causa, positur effectus; variata causa, variatur
effectus; sublata causa, tollitur effectus." O latim é macarrônico
demais, não precisaria de tradução, mas aí vai: pondo, variando
ou eliminando a causa, põe-se, varia-se ou elimina-se o efeito.
7 O efeito, até agora, foi a prisão de alguns dos condenados
do mensalão, mas a causa não foi a corrupção pessoal dos
autores materiais dos diversos crimes cuja causa seria o
fortalecimento do governo petista, que mantém uma perspectiva
operacional de permanecer 20 anos no poder.
11 Resumindo: mais uma vez, a causa de tantos crimes foi o
poder, o poder em si mesmo, autor intelectual de uma vasta rede
de corrupção em diferentes níveis.
13 Pelo que se apurou nas infindáveis sessões do Supremo
Tribunal Federal, chegou-se a um "capo di tutti i capi" na pessoa
simpática e já histórica de José Dirceu, que ocupava a sala ao
lado de outra sala, por sinal, mais poderosa e da qual emanava o
combustível que mantinha a engrenagem funcionando.
17 Do ponto de vista jurídico, a justiça parece que foi feita,
em que pesem pequenos ajustes nas penas e até mesmo na
mecânica dos crimes.
19 Do ponto de vista filosófico, o "quid prodest" que foi a
causa da corrupção generalizada, a Justiça chegou até onde
podia chegar, funcionários de média ou grande importância, não
ultrapassando os limites que poderiam gerar uma grave e até
mesmo sangrenta crise institucional.

QUESTÃO 02
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 06

A)
B)
C)
D)

"capo di tutti i capi"
Sala.
Pessoa simpática.
José Dirceu.
QUESTÃO 07

A passagem em destaque “... por sinal, mais poderosa e da qual
emanava o combustível que mantinha a engrenagem
funcionando.” (linhas 15 a 16), pode ser caracterizada como:
A)
B)
C)
D)

Metonímica ao comparar seres de natureza diferente (sala
X ser humano) achando entre eles uma característica em
comum.
Pleonástica já que o termo sala é repetido diversas vezes
com vistas a enfatizar seu sentido.
Metafórica ao enaltecer um suposto poderio muito
superior ao de Dirceu que ficava ao lado de sua sala.
Sinestésica ao misturar percepções oriundas de diferentes
órgãos do sentido como a táctil (emanava) e olfativa
(combustível).
QUESTÃO 08

Em “... não ultrapassando os limites que poderiam gerar uma
grave e até mesmo sangrenta crise institucional.” (linhas 20 a 22),
sobre este trecho é correto apenas o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

Grave funciona morfologicamente como substantivo que
caracteriza e modifica a palavra crise.
Na palavra ultrapassando temos dois dígrafos, um
consonantal e outro vocálico.
Limites é uma palavra proparoxítona terminada em –es.
Até é um advérbio que pode indicar limite espacial,
temporal ou inclusão.
QUESTÃO 09

Marque a alternativa onde todas as palavras estão grafadas
corretamente:
A)
B)
C)
D)

QUESTÃO 12

Preencha corretamente as lacunas:
____ muito tempo que te procuro, que te espero. ____ minha
vida não é mais a mesma, meus dias são tristes, meu coração
chora.
_____! Tão lindos foram aqueles dias. Quão remotos são eles.
Preenche correta e respectivamente as lacunas a alternativa:
A)
B)
C)
D)

Assinale a opção em que a palavra tenha o número de letras
maior que o número de fonemas.
A)
B)
C)
D)

No trecho “Do ponto de vista filosófico, o "quid prodest" que foi
a causa da corrupção generalizada, a Justiça chegou até onde
podia chegar” (linhas 19 a 20) percebe-se que a justiça:
A)

A)
B)
C)
D)

C)
D)

QUESTÃO 10

Eu me arrependi de ter entrado nesta _______ de cinema. O preço
do ingresso estava muito caro, pouco conforto e os atores deste
filme aturam muito _______. Isso me deixou ______ chateada.
A)
B)
C)
D)

Sessão, mal, meio
Cessão, mal, meia
Seção, mal, meio
Sessão, mal, meia

Retratação.
Vaticano.
Imbecil.
Sacerdócio.
QUESTÃO 14

B)

Complete as lacunas da frase abaixo corretamente:

Ah, há, ah
Há, há, há
A, ah, há
Há, a, ah
QUESTÃO 13

Marque a alternativa onde todas as palavras estão grafadas
corretamente:
fingimento, mixagem, refúgio.
litígio, jerimum, lage.
gorjeta, trage, canjica.
viagem, ferrujem, Sergipe.

Empecilho, espontâneo, prevenido.
Obcessão, privilégio, enxuto.
Recessão, prazeiroso, estopim.
Eminência, frustação, decendência.

Mergulhou profundamente na investigação e no
julgamento do mensalão.
Mostrou-se limitada por fatores e interesses externos à
sua função.
Demonstrou uma imparcialidade absoluta em imputar a
todos que cometeram crimes fiscais e contábeis.
Puniu de forma absolutamente equânime e isonômica
os réus do mensalão.
QUESTÃO 15

“Pelo que se apurou nas infindáveis sessões do Supremo
Tribunal Federal” (linha 13) o termo em destaque recebeu
acento pela mesma razão que a palavra da opção:
A)
B)
C)
D)

Júris.
Histórica.
Jurídico
Filosófico.
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Na passagem “(...) chegou-se a um "capo di tutti i capi" na pessoa
simpática e já histórica de José Dirceu, que ocupava a sala ao lado
de outra sala, por sinal, mais poderosa” (linhas 14 a 15) , o
pronome grifado se refere a:
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

A respeito do sistema Operacional Linux, marque a única
alternativa FALSA.
A)
B)
C)
D)

ROOT é o nome do Super usuário.
O diretório raiz é representado por um sinal de adição ( +).
O Kernel é o núcleo do sistema operacional, a parte mais
próxima do hardware(parte física).
Shell é nome genérico de uma classe de programas que
funcionam como interpretador de comandos. Ele traduz os
comandos digitados pelo usuário para a linguagem usada
pelo Kernel e vice-versa. Sem o Shell a interação entre
usuário e o Kernel seria bastante complexa.
QUESTÃO 17

Num Backup Diferencial:
A)

Todos os arquivos selecionados (indicados pelo usuário)
serão copiados.

Depois de passarem pelo processo de

É um programa capaz de se propagar automaticamente
através de redes, enviando cópias de si mesmo de
computador para computador:
A)
B)
C)
D)

Worm.
Firewall.
Sniffer.
Spyware.

QUESTÃO 20

Qual a função do comando shutdown no sistema
Operacional Linux?
A)
B)
C)

Apaga a conta do usuário especificado.
Limpar a tela.
Cria uma nova conta de usuário.

D)

Desliga ou reinicia o computador.

cópia, esses arquivos são marcados (ou seja, no Windows,
eles têm seus Atributos de Arquivamento desmarcados).
B)

Apenas os arquivos criados ou modificados desde o último
backup marcador serão copiados (ou seja, só os que
precisarem ser incluídos no backup). Depois de passarem
pelo processo de cópia, esses arquivos não são marcados
(seus Atributos de Arquivamento não são alterados).

C)

Apenas os arquivos criados ou alterados na data
especificada serão copiados.

Depois de passarem pelo

processo de cópia, esses arquivos não são marcados (seus
Atributos de Arquivamento não são alterados).
D)

Todos os arquivos selecionados (indicados pelo usuário)
serão copiados. Depois de passarem pelo processo de

Instituto Machado de Assis

cópia, esses arquivos não são marcados (seus Atributos de
Arquivamento não são alterados).

QUESTÃO 18

Qual a função da tecla de atalho CTRL + A quando aplicada a um
arquivo de texto no Writer?
A)

Salvar um documento.

B)

Abrir um novo arquivo.

C)

Selecionar tudo.

D)

Sublinhar o texto selecionado.

Cargo: Auxiliar de Dentista
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

QUESTÃO 23

A primeira escovação dentária diária para o paciente
ortodôntico, por uma questão de padronização e disciplina, deve
ser preconizada antes e após o café da manhã. Antes, porque à
noite reduz-se o fluxo salivar e com isto a capacidade tampão da
saliva bem como sua propriedade imunizadora diminui e, após,
para a remoção de resíduos fermentáveis pela ação bacteriana e

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 Sistema
Único de Saúde (SUS). A respeito disso, assinale a alternativa
ERRADA.

capazes de produzir desestabilização da apatita. A respeito
disso, assinale a alternativa verdadeira.
A)

A)

A escovação é um dos principais meios mecânicoprofiláticos e, por isto, deve ser corrigida e melhorada

B)

sempre que necessário.
B)

É importante que a escovação ocorra imediatamente após a
ingestão de alimentos, uma vez que o pH torna-se crítico,
isto é, atinge um grau de acidez capaz de solubilizar a
C)

hidroxiapatita, em poucos minutos.
C)

O objetivo da escovação não deve ser apenas o
cumprimento mecânico e automático de um mero ritual

D)

cosmético, mas sim a remoção consciente e eficiente de

Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência não é princípio do
Sistema Único de Saúde.
Os níveis de saúde expressam a organização social e
econômica do País, tendo a saúde como determinantes
e condicionantes, entre outros, a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o
trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais.
A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único
de Saúde (SUS), em caráter complementar.
A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.

todo o conteúdo residual formador de placa bacteriana que
possa estar aderido aos dentes, aparelhos e sulcos
Fazer

o

paciente

ortodôntico

entender

claramente estes aspectos e torná-lo motivado para dar a
devida atenção a estes cuidados não são tarefas fáceis, mas
necessárias.
D)

Sobre os aspectos gerais relacionados às causas da cárie
dentária, assinale a opção ERRADA.
A)

As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.

QUESTÃO 22

B)
São funções dos dentes, dentre outras existentes:
I. Dilaceração.

C)

II. Trituração.
III. Mastigação.
IV. Incisão.
A quantidade de itens corretos é:
A)

1

B)

2

C)

3

D)

4

D)

A placa começa a se acumular nos dentes dentro de
20 minutos após comer (o período em que a maior
parte da atividade bacteriana acontece). Se a placa
não for removida de forma cuidadosa e rotineira, as
cáries não só aparecem, como se proliferam.
As cáries não tratadas destroem as estruturas
internas do dente (esmalte) e terminam causando sua
perda.
A placa que não é removida dos dentes se mineraliza
formando tártaro. A placa e o tártaro irritam as
gengivas, resultando em gengivite e, por fim,
periodontite.
As bactérias estão presentes naturalmente na boca.
Elas transformam todos os alimentos, especialmente
açúcar e amido, em ácidos. As bactérias, os ácidos, os
resíduos de comida e a saliva se juntam na boca e
formam uma substância pegajosa chamada placa, que
adere ao dente. Ela é mais proeminente nos molares
traseiros, logo acima da linha da gengiva em todos os
dentes, e nas bordas das obturações.

Cargo: Auxiliar de Dentista
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gengivais.

QUESTÃO 24
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 25

Para garantir a proteção do operador e equipe responsáveis pelo
manejo dos equipamentos de raios X, devem ser observadas as
seguintes recomendações:

Sempre que houver possibilidade de contato com sangue,

1. Nenhum membro da equipe deve segurar o filme durante as
exposições.
2. O operador ou qualquer membro da equipe não deverá
colocar-se na direção do feixe primário, nem segurar o cabeçote
ou localizador durante exposições.
3. Caso seja necessária a presença de indivíduo para assistirem
uma criança ou um paciente debilitado, eles devem fazer uso de
avental plumbífero e evitar localizar-se na direção do feixe
primário.
4. Equipamentos panorâmicos ou cefalométricos devem ser
operados dentro de uma cabine ou biombo fixo de proteção com
visor apropriado ou sistema de televisão.
A soma dos itens corretos é:

deve utilizar luvas. Assim, é necessário observar:

A)
B)
C)
D)

D)

QUESTÃO 26

Sobre a organização, direção e gestão do Sistema Único de
Saúde, assinale a opção ERRADA.
A)

B)

C)

D)

No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá
organizar-se em distritos de forma a integrar e articular
recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total
das ações de saúde.
As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante
participação complementar da iniciativa privada, serão
organizados de forma regionalizada e hierarquizada em
níveis de complexidade decrescente.
As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são
reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre
gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema
Único de Saúde (SUS).
As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular
políticas e programas de interesse para a saúde, cuja
execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS).

com superfície contaminada, o profissional de odontologia

A)

B)

C)

QUESTÃO 29

A restauração é uma forma de fazer com que o dente afetado
pela cárie volte à sua forma e sua função normal. Quando o
dentista faz uma restauração, ele primeiro remove a parte do
dente que está deteriorada, limpa a área atingida e então
preenche a cavidade limpa com um material de restauração.
A respeito disso, assinale a única alternativa FALSA.
A)

B)

C)

QUESTÃO 27

A Polpa coronária do dente localiza-se na:
A)
B)
C)
D)

Ponta da raiz onde entram os vasos e nervos.
Porção da raiz dental.
Porção da coroa e forma cornos pulpares.
NDA.

Tanto as luvas para procedimento como as luvas
cirúrgicas não devem ser lavadas antes do uso, nem
lavadas, desinfetadas ou esterilizadas para reutilização.
Antes do atendimento de cada paciente, o profissional
deve lavar suas mãos e colocar novas luvas; após o
tratamento de cada paciente, ou antes, de deixar a
clínica, o profissional deve remover e descartar as luvas
e lavar as mãos.
As luvas de látex para exame não foram formuladas
para resistir à exposição prolongada às secreções,
podendo ficar comprometidas durante procedimentos
de longa duração.
Todas as alternativas anteriores estão corretas.

D)

As restaurações de ouro são chamadas de
incrustações ou facetas. São feitas sob medida por um
laboratório de prótese e, em seguida, cimentadas no
dente. Podem combinar com a cor do dente e resistir
à manchas. A restauração de porcelana geralmente
cobre a maior parte do dente. Seu custo é similar ao
do ouro.
Ao fechar os espaços onde as bactérias podem se
infiltrar, a restauração também ajuda a prevenir uma
deterioração posterior. Os materiais utilizados para as
restaurações podem ser ouro, porcelana, uma resina
composta (restauração da cor do dente) e amálgama
(uma liga de mercúrio, prata, cobre, estanho e
algumas vezes zinco).
As restaurações de amálgama (prata) são resistentes
e relativamente baratas. Entretanto, devido à sua cor
escura, são mais aparentes que a porcelana ou o
composto de resina, e não são utilizadas em áreas
muito visíveis, como os dentes anteriores.
Não existe um único tipo ideal de restauração para
todas as pessoas. O que é melhor para cada um será
determinado pela extensão do preparo, a possível
alergia a certos materiais, o local da boca que precisa
ser restaurado e o custo.
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15

saliva contaminada por sangue, contato com a mucosa ou
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 30

São atividades desempenhadas pelo THD:

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um sintoma da

I. Desenvolver ações de prevenção e controle das doenças
bucais, voltadas para indivíduos, famílias e coletividade.
II. Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua
natureza e as finalidades das ações desenvolvidas em saúde
bucal.
III. Desenvolver em equipe ações de planejamento participativo
e avaliação dos serviços de saúde.
A quantidade de itens corretos é:

cárie dentária.

A)
B)
C)
D)

1
2
3
0

A) Coloração branca em toda a superfície de um dente.
B) Dor leve ou aguda ao comer ou beber.
C) Sensibilidade dentária.
D) Dor ao morder
QUESTÃO 34

São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o
atendimento domiciliar e a internação domiciliar. A respeito
disso, assinale a alternativa verdadeira.

QUESTÃO 31

I. Elaboração de normas para regular as atividades de serviços
privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública.
II. Administração dos recursos orçamentários e financeiros
destinados, em cada ano, à saúde.
III. Participação de formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico e colaboração na proteção e
recuperação do meio ambiente.
IV. Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação
e de fiscalização das ações e serviços de saúde.
V. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde
da população e das condições ambientais.
A quantidade de assertivas corretas é:
A)
B)
C)
D)

4
2
3
5
QUESTÃO 32

A prevenção básica é composta pela execução dos seguintes
procedimentos:
I. Higiene bucal com dentifrício fluoretado, escova interproximal
e fio dental Superfloss.
II. Remoção profissional da placa.
III. Aplicação do verniz de clorexidina nas superfícies de risco
(2-4 vezes ao ano).
IV. Fortalecimento da conscientização sobre dieta adequada.
É correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)

I e III
I, II, III e IV
II e IV
II

A)

O atendimento e a internação domiciliares serão
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão
nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e
reabilitadora.

B)

Na modalidade de assistência de atendimento e
internação domiciliares incluem-se, principalmente, os
procedimentos

médicos,

de

enfermagem,

fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social,
entre outros necessários ao cuidado integral dos
pacientes em seu domicílio.
C)

O atendimento e a internação domiciliares só poderão
ser realizados por indicação médica, com expressa
concordância do paciente e de sua família.

D)

Todas as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 35

O dente é composto por:
I. Esmalte.
II. Polpa.
III. Dentina.
É verdadeiro o que se afirma em:
A)

I e II

B)

III

C)

I, II e III

D)

I
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De acordo com a lei 8.080/1990, a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito
administrativo, as seguintes atribuições:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVEIRA - PI

QUESTÃO 38

QUESTÃO 36

Analise as assertivas a seguir relacionadas à Odontologia
Preventiva.
I. A ortodontia é uma especialidade que envolve um tratamento
a longo prazo, e a utilização de aparelhos ortodônticos dificulta a
adequada higienização bucal por parte do paciente. Desta forma,
o paciente que está sob tratamento ortodôntico está mais
susceptível à ocorrência de doenças bucais.
II. A prevenção de problemas bucais como a cárie e a doença
periodontal

depende

de

diversos

fatores,

oriundos

do

profissional e do paciente, sua motivação individual e a

São funções desempenhadas pelo THD:
I. Desenvolver em equipe ações de promoção da saúde e
prevenção de riscos ambientais e sanitários, visando a
melhoria da qualidade de vida da população.
II. Realizar ações de atendimento clínico odontológico
voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética
e função mastigatória do indivíduo.
III. Realizar ações de apoio ao atendimento clínico em saúde
bucal, interagindo com a equipe, usuários e seus familiares.
IV. Atuar no desenvolvimento das atividades de educação
permanente voltadas para a equipe e trabalhadores da
unidade de saúde.
A quantidade de itens FALSOS é:

capacidade do cirurgião dentista em repassar e influenciar na
manutenção de boas práticas de prevenção de doenças e
promoção de saúde bucal.
III. A Odontologia Preventiva vem sendo amplamente estudada e

A)
B)
C)
D)

2
0
4
3

aplicada no dia a dia do clínico geral e até mesmo do
especialista, seja qual for sua área.

QUESTÃO 39

É CERTO o que se afirma em:
I e II
I, II e III
I
III

A)
B)
C)

QUESTÃO 37

As cáries são orifícios e lesões estruturais nos dentes. Diversos
fatores podem levar uma pessoa a apresentar cáries, que é um
dos problemas mais comuns do mundo. A respeito dos tipos de
cáries dentárias, assinale a alternativa FALSA.
A)

C)

QUESTÃO 40

A care coronária é o tipo mais comum de cáries e ocorre

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único
de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal,
obedecendo ainda aos seguintes princípios, SALVO:

tanto em crianças como em adultos.

A)

A cárie radicular se localiza nas superfícies de mastigação
ou, ainda, entre os dentes.

B)

D)

Em relação à cárie recorrente, a deterioração pode ocorrer
em volta das restaurações e coroas (parte exposta do
dente) existentes. Isto porque essas áreas tendem a

B)

acumular placa, que acabam levando à deterioração e,
assim, ao surgimento de cáries.
D)

É responsável pelo brilho do dente.
É a estrutura menos mineralizada.
Tem espessura variando entre 2 e 3 mm, onde o
máximo se atinge nas bordas incisais dos dentes
anteriores e nos ápices das cúspides dos posteriores;
Organizado em prismas de esmalte.

C)

À medida que os humanos envelhecem, a gengiva se retrai,
deixando partes da raiz do dente expostas. Como não existe
esmalte cobrindo as raízes do dente, estas áreas expostas
se deterioram facilmente, provocando cáries do tipo
radicular.

D)

Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios na prestação de
serviços de assistência à saúde da população.
Utilização da epidemiologia para o estabelecimento
de prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.
Integralidade de assistência, entendida como
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos apenas em alguns os níveis de complexidade
do sistema.
Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua
saúde.
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A)
B)
C)
D)

A respeito do esmalte dental, assinale a única opção
INCORRETA.

