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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

• Nas questões que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos
os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 8

Tempo e artista

Imagino o artista num anfiteatro1

Onde o tempo é a grande estrela
Vejo o tempo obrar a sua arte
Tendo o mesmo artista como tela4

Modelando o artista ao seu feitio
O tempo, com seu lápis impreciso
Põe-lhe rugas ao redor da boca7

Como contrapesos de um sorriso

Já vestindo a pele do artista
O tempo arrebata-lhe a garganta10

O velho cantor subindo ao palco
Apenas abre a voz, e o tempo canta

Dança o tempo sem cessar, montando13

O dorso de exausto bailarino
Trêmulo, o ator recita um drama
Que ainda está por ser escrito16

No anfiteatro, sob o céu de estrelas
Um concerto eu imagino
Onde, num relance, o tempo alcance a glória19

E o artista, o infinito.
Chico Buarque de Holanda. Paratodos.
SONOPRESS, BMG, Ariola Discos Ltda.

QUESTÃO 1

Considerando as idéias do texto, é correto afirmar que o autor

A apresenta o tempo como um inimigo implacável da carreira do
artista.

B mostra divergências existentes entre a imaginação do artista
e a ação do tempo.

C relata acontecimentos vividos por um artista através dos
tempos.

D sustenta que, na sua imaginação, a estrela do espetáculo é o
tempo, e não o artista.

QUESTÃO 2

Assinale a opção em que o pronome “lhe” não tem o mesmo
sentido que em: “O tempo arrebata-lhe a garganta” (v.10).

A Afagou-lhe os cabelos com amor.
B A luz sempre lhe afugenta o sono.
C O marido sempre lhe nega a resposta. 
D Ajeitou-lhe o colar e saiu mansamente.

QUESTÃO 3

O processo de formação da palavra “anfiteatro” (v.1 e 17) é
denominado

A composição por justaposição.
B derivação imprópria.
C derivação prefixal.
D derivação parassintética.

QUESTÃO 4

Assinale a opção em que o verbo arrebatar apresenta o mesmo
sentido que ocorre em “O tempo arrebata-lhe a garganta” (v.10).

A A atriz arrebatou a cena e dançou.
B A beleza do lugar arrebatou sua alma.
C A interpretação do pianista arrebatou aplausos.
D Flores frágeis, o vento as arrebata.

QUESTÃO 5

Na segunda estrofe, o pronome “lhe” em “Põe-lhe rugas ao redor
da boca” está empregado em referência a

A “artista”.
B “feitio”.
C “tempo”.
D “lápis”.

QUESTÃO 6

O autor empregou o pronome relativo “Onde” (v.19) para se
referir à palavra “concerto” (v.18). Assinale a opção em que o
pronome relativo “onde” foi usado de acordo com a escrita culta
padrão.

A São pessoas desonestas, pessimistas e individualistas, onde só
pensam nelas mesmas.

B Por ser interesseiro, casou-se com a rica filha do vizinho onde
mais tarde se separou.

C As mulheres procuram o caminho mais largo, onde são menos
numerosos os espinhos.

D Depois de muito refletir, decidiu ser padre onde foi morar
num seminário.

QUESTÃO 7

O termo em destaque, em “Que ainda está por ser escrito” (v.16),
classifica-se como

A substantivo.
B adjetivo.
C advérbio.
D verbo.

QUESTÃO 8

De acordo com o contexto, em “E o artista, o infinito” (v. 20), a
vírgula marca a elipse do verbo

A imaginar.
B alcançar.
C divisar.
D lobrigar.



UnB/CESPE – SEAD/UEPA

Cargo 32: Nível Superior Técnico – Formação: Odontologia – 2 –

Texto para as questões 9 e 10

O Brasil, ao adensar presença econômica na América do

Sul por meios múltiplos — da internacionalização das empresas

aos investimentos produtivos e à exportação de produtos com

valor agregado, todos fatores nucleares ao entendimento da

celebrada folga cambial e redução de vulnerabilidade externa —,

não esperava colher apenas louros e palmas dos vizinhos. Há

tensões no front. Há choques de interesses, valores e idéias.

José Flávio Sombra Saraiva. Uma política à altura dos desafios.

In: Folha de S.Paulo, 15/12/2007, p. 3 (com adaptações).

QUESTÃO 9

Tomando o texto como referência inicial, assinale a opção correta

no que concerne ao papel do Brasil na América do Sul. 

A O país vem conseguindo impor suas visões de mundo sem

contestações dos vizinhos.

B A força do Brasil no seu entorno decorre da capacidade

econômica e política de empreender projetos produtivos

voltados para a integração.

C A internacionalização das empresas brasileiras na região tem

um papel nefasto aos projetos de desenvolvimento locais.

D O Brasil possui poder proporcional ao da Alemanha e da

França em capacidade de patrocinar os custos totais da

integração na região, sem riscos de debates internos e com

recursos para bancá-los.

QUESTÃO 10

Ainda considerando o texto como referência inicial, assinale a

opção correta.

A A Amazônia, por estar no coração do centro-norte da América

do Sul, é área de grande interesse para a integração da região.

B A Amazônia brasileira, incluída nos novos projetos de

investimento energético, como o primeiro leilão para

construção de hidrelétrica no rio Madeira, é a área mais

dinâmica de integração sul-americana.

C A integração sul-americana caminha sem sustos e crises de

valores e políticas.

D A força do empreendimento sul-americano tem no tema do

desenvolvimento sustentável seu eixo estrutural e condição

primeira para a aproximação das sociedades envolvidas no

esforço de adensamento nas relações internacionais da região.

QUESTÃO 11

Assinale a opção correta relativamente aos problemas e questões

que envolvem o contexto amazônico.

A A questão indígena, embora relevante por envolver seres

humanos, está bem resolvida e não causa preocupações aos

governos subnacionais e nacional.

B O problema fundiário apresenta baixa vinculação com a

questão ambiental.

C A exploração ilegal de madeiras do conjunto rico da

biodiversidade da região e dos minérios é matéria de grande

preocupação dos habitantes da região e do Brasil.

D A produção de conhecimento científico de ponta e

tecnológico acerca dos temas amazônicos é controlada pelos

centros científicos e pelas universidades da região.

QUESTÃO 12

O crescimento econômico do Brasil é tema da ordem do dia.

Novos elementos vêm sendo agregados pelos órgãos públicos e

privados de pesquisa no final de 2007 e início de 2008. Assinale

a opção correta relativamente a esse tema.

A Quanto à paridade do poder de compra do real, o Brasil,

segundo o Banco Mundial, é a sexta economia do mundo, de

acordo com os dados de 2005.

B O Brasil de 2007 manteve o grau de crescimento pífio do PIB

do ano anterior.

C O Brasil, apesar do crescimento notado nos anos recentes,

diminuiu seu peso relativo na economia latino-americana.

D O Brasil é a economia emergente que mais cresce nos

últimos anos, particularmente quando comparada às

economias da China e da Índia.

QUESTÃO 13

As relações entre sociedade e educação, no Brasil

contemporâneo, reúnem aspectos positivos e negativos. A

respeito desse tema, assinale a opção correta.

A A educação de melhor qualidade, embora se concentre na

oferta para classes sociais mais elevadas, não interfere no

destino social dos educandos.

B A educação básica atende, de forma universal, a todos os que

dela necessitam, com qualidade equivalente, em todas as

partes do país, nos estabelecimentos públicos e privados.

C As universidades públicas federais contribuem modestamente

para o desenvolvimento nacional e para a produção de

pesquisa científica das ciências básicas.

D A formação do cientista brasileiro vem progredindo

quantitativamente, quando comparada à de uma década atrás.
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QUESTÃO 14

Acerca do sistema operacional Windows XP, assinale a opção

correta.

A O Painel de controle possibilita configurar som e vídeo do

computador.

B O Windows Explorer é um programa usado para a edição de

imagens e permite defini-las como papel de parede.

C O backup do Windows XP é um programa que permite

compactar arquivos em diversos formatos.

D A opção Executar do menu Iniciar executa automaticamente os

programas definidos como favoritos no momento da iniciação

do computador.

QUESTÃO 15

Prezado Senhor

Seguem anexos os projetos solicitados

Atenciosamente,

Considerando a janela do Word 2003 exibida na figura acima e

as características do Microsoft Office, assinale a opção correta.

A A palavra  está alinhada à direita na página.Atenciosamente,

B Ao se clicar a ferramenta , a palavra selecionada ficará

em negrito.

C Para definir o formato da página deve ser selecionada a opção

Configurar página do menu .

D Ao se clicar a ferramenta , o texto selecionado ficará

subscrito.

QUESTÃO 16

Considerando a figura do BrOffice Calc exibida acima, assinale

a opção correta.

A Para se calcular o total do semestre é possível que foram

executados os seguintes procedimentos: clicar a célula B9;

clicar a ferramenta ; pressionar a tecla �.

B Para se mover uma célula é suficiente clicar a ferramenta

 e arrastá-la. 

C A ferramenta  permite salvar o documento em edição.

D Ao se clicar a ferramenta , serão definidas cores para o

fundo das células.
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QUESTÃO 17

Considerando os conceitos de Internet e o navegador Internet Explorer 6

(IE6), assinale a opção correta.

A Download é um tipo de conexão rápida e segura da Internet. 

B No endereço www.sead.pa.gov.br, o termo pa.gov indica que se trata de

um sítio do governo do estado do Pará e .br indica que é um sítio do

Brasil.

C Uma característica importante do IE6 é a existência de mecanismos de

segurança avançados contra todo tipo de vírus.

D Upload é um serviço de antivírus do IE6.

QUESTÃO 18

Considerando a figura acima, que ilustra uma mensagem em edição no

Outlook Express 6.0, assinale a opção correta.

A A ferramenta  é usada para inserir cópia de arquivo anexo.

B Ao se clicar a ferramenta , a mensagem será excluída.

C Para iniciar uma nova mensagem é suficiente clicar o botão .

D O campo  indica que uma cópia da mensagem será

encaminhada para o destinatário do endereço .

QUESTÃO 19

Assinale a opção correta, segundo a Lei n.º 5.810/1994

— Regimento Jurídicos dos Servidores Públicos Civis

do Estado do Pará.

A O servidor responde civil, penal e

administrativamente pelo exercício irregular de suas

atribuições.

B Acerca de servidor não aprovado em estágio

probatório, é apropriado afirmar que ele será

demitido.

C Urbanidade e discrição não são deveres funcionais do

servidor.

D A sanção disciplinar de repreensão será aplicada nos

casos da prática de infração administrativa de

natureza grave.

QUESTÃO 20

Assinale a opção em que constam os requisitos

funcionais indispensáveis para a aprovação no estágio

experimental a que se submete o servidor público em

exercício.

A assiduidade, disciplina e liderança

B disciplina, responsabilidade e popularidade

C assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa,

produtividade e responsabilidade

D responsabilidade, disciplina, assiduidade, capacidade

de iniciativa, liderança e cortesia
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A cárie dentária é um processo natural e onipresente na dentição
humana, entretanto a odontologia atual dispõe de ferramentas
para o seu controle efetivo, individualmente ou coletivamente.
Acerca desse tema, assinale a opção correta.

A O processo de desmineralização/remineralização pode ser
evitado por meio da introdução de agentes antimicrobianos.

B O uso sistêmico de flúor proveniente da água de
abastecimento público é o mais eficaz processo de controle da
cárie dentária.

C O uso do flúor no controle da cárie dentária isoladamente é
capaz de paralisar o desenvolvimento e a progressão da lesão
em cada local e em cada indivíduo.

D O uso de dentifrícios fluoretados é o método de
disponibilização de flúor que tem demonstrado mais
eficiência no controle da cárie dentária.

QUESTÃO 22

Assinale a opção correta acerca da anestesia mandibular, um dos
procedimentos diários do cirurgião-dentista.

A A anestesia por bloqueio do alveolar inferior é a técnica de
injeção mais usada e, possivelmente, a técnica mais utilizada
em odontologia.

B A anestesia mandibular, quando corretamente administrada,
apresenta taxa de fracassos muito baixa, em torno de 5%.

C Nesse procedimento, são anestesiados os nervos: alveolar
inferior, incisivo e facial.

D Para a técnica de injeção nesse procedimento, preconiza-se
como padrão a utilização de agulha curta.

QUESTÃO 23

Com relação ao diagnóstico clínico e radiográfico da doença
cárie, julgue os itens a seguir.
I A observação de opacidade em esmalte com superfície sem

cavitação remete ao diagnóstico de lesão de cárie ativa.
II O diagnóstico radiográfico de lesões incipientes

interproximais é mais eficaz que a inspeção visual.
III Durante o exame clínico, o uso da sonda exploradora com

ponta afiada pode produzir defeitos traumáticos irreversíveis
em lesões que podem ser contidas apenas pelo controle da
placa bacteriana.

IV Quando uma lesão de mancha branca é visualizada em
superfície dentária úmida, ela já penetrou em toda a extensão
do esmalte e a desmineralização já pode estar em dentina. 

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 24

Os princípios do preparo cavitário sofreram modificações ao
longo do tempo devido à introdução de novos conceitos do
controle da doença cárie e à introdução de novos materiais
restauradores. Julgue os próximos itens, relativos a esse tema.

I Quando o material restaurador utilizado for o amálgama, é
necessário que as paredes circundantes sejam paralelas entre
si em preparo cavitário oclusal.

II Para os materiais adesivos, resinas compostas e cimentos
ionoméricos, as formas de contorno devem limitar-se à
remoção da lesão de cárie e à conformação das paredes.

III Nas cavidades tipo Black, pode-se aplicar o princípio geral
segundo o qual, quando a profundidade for igual ou maior que
a largura vestibulolingual, por si só a cavidade será retentiva.

V O limite da parede gengival dos preparos deve ser localizado
1,5 mm subgengivalmente para se conseguirem resultados
estéticos com um mínimo de problemas gengivais.

Estão certos apenas os itens

A I e II.
B I e IV.
C II e III.
D III e IV.

QUESTÃO 25

Assinale a opção correta acerca da indicação das resinas
compostas e de técnicas de sua utilização.

A As resinas compostas podem ser indicadas para reconstituição
de cúspides de molares, desde que a oclusão seja normal.

B As resinas compostas microparticuladas podem ser utilizadas
em todos os tipos de cavidade de dentes anteriores e
posteriores.

C O controle do efeito da configuração cavitária não influi na
sensibilidade pós-operatória gerada pelo estresse de contração
de polimerização.

D Com a utilização da técnica incremental, visa-se reduzir o
efeito da contração de polimerização, a qual é intrínseca aos
materiais poliméricos.

QUESTÃO 26

Assinale a opção correta no que se refere a cimentos ionoméricos.

A A resistência a tração e compressão são menores que a das
resinas compostas, contra-indicando esse cimento para ser
utilizado em áreas sujeitas a estresse durante o processo
mastigatório.

B Esses cimentos são menos solúveis na cavidade oral que as
resinas compostas.

C A técnica de restauração com a utilização desses cimentos é
semelhante àquela em que se utiliza resina composta, ou seja,
ela é incremental.

D Mesmo em cavidades profundas, é recomendado o
condicionamento de todas as paredes cavitárias com ácido
poliacrílico, para aumentar a força de adesão.
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QUESTÃO 27

Uma paciente, com 23 anos de idade, procurou

atendimento com queixa de dor ao mastigar. Há mais de 60 dias,

foi realizada restauração de resina composta no dente 16 dessa

paciente. Os exames clínicos e radiográfico revelaram:

restauração do dente 16 MOD com largura intercuspídea de cerca

de , muito profunda, adequada adaptação marginal, contatos

oclusais e proximais corretos. Na imagem radiográfica, não foi

possível visualizar-se a presença de base cavitária. 

Considerando essas informações, a conduta clínica a ser

corretamente adotada nessa situação é

A aguardar, pois a sensibilidade pós-operatória tende a

desaparecer com o tempo.

B remover o contato oclusal correto, deixando o dente em infra-

oclusão.

C fazer o resselamento das margens, para garantir que não haja

áreas de infiltração marginal.

D remover a restauração e colocar uma base cavitária, pois o

grande volume da resina gera tensões internas que causam dor

quando ocorre carga compressiva.

QUESTÃO 28

Um paciente, com 12 anos de idade, que apresentou

mordida do tipo classe II de Angle foi atendido no serviço de

urgência de uma clínica odontológica, meia hora após ter sofrido

um acidente quando praticava skate. Ao exame clínico e

radiográfico, constatou-se fratura oblíqua envolvendo terço médio

e incisal, sem comprometimento do espaço biológico e com

pequena exposição pulpar no dente 11. O dente 21 sofreu fratura

no terço médio com grande exposição pulpar sem invasão do

espaço biológico. O paciente não localizou os fragmentos

dentários. O dente 22 apresentou mobilidade sem evidência de

fratura, e o dente 12, uma pequena fratura incisal.

Com relação a esse caso clínico, assinale a opção correta.

A A opção de tratamento para o dente 11 é proceder-se à

proteção pulpar direta com ionômero de vidro e restauração

direta imediata.

B Deveria ter sido feita a imobilização rígida do dente 22 por

duas semanas.

C O dente 11 deveria ter sido imediatamente submetido a

tratamento endodôntico radical.

D O dente 21 poderia ter, adequadamente, recebido um

tratamento conservador da polpa dental com curetagem da

polpa coronária e hidróxido de cálcio.

QUESTÃO 29

Com relação à técnica e aos materiais utilizados para confecção
de restaurações estéticas indiretas, assinale a opção correta.

A As cerâmicas utilizadas em restaurações tipo onlay
apresentam como vantagem a facilidade de realização de
reparos com resina composta.

B Os cerômeros são materiais híbridos que apresentam maior
resistência flexural que os materiais cerâmicos.

C Ângulos internos agudos nos preparos para inlays reduzem a
concentração de forças e minimizam a chance de fraturas.

D As principais contra-indicações para restaurações indiretas em
cerômeros em dentes posteriores são: cavidades pequenas,
localização subgengival das paredes cervicais e dente
desvitalizado.

QUESTÃO 30

O amálgama dental vem sendo utilizado, com sucesso, há mais de
um século na odontologia restauradora, o que se deve, em grande
parte, às suas propriedades físicas após a presa do material. Com
referência ao material e às restaurações em amálgama, assinale a
opção correta.

A As ligas ricas em cobre não apresentam estanho em sua
composição e, por isso, apresentam menor formação de fase
gama 2.

B A fase gama é a fase mais resistente, porém é a responsável
pelo manchamento da estrutura dentinária adjacente à
restauração.

C Cavidades rasas podem ser protegidas apenas com verniz
cavitário antes de serem restauradas com amálgama.

D A expansão mercurioscópica está relacionada à contaminação
do material com saliva durante a condensação em ligas que
contêm zinco.

QUESTÃO 31

O clareamento dental tem assumido um papel de destaque na
odontologia estética nos últimos anos. Considerando os agentes
clareadores e as opções de tratamento, assinale a opção correta.

A Tratamentos clareadores são contra-indicados em
manchamentos por ingestão de tetraciclina.

B Os peróxidos são os materiais mais utilizados para
tratamentos clareadores.

C Descolorações provocadas por materiais restauradores
metálicos são facilmente removidas.

D Não há boa resposta ao tratamento clareador quando o
escurecimento de dentes não-vitais está relacionado a necrose
pulpar e(ou) hemorragia.

QUESTÃO 32

Com relação aos materiais resinosos de uso direto,
fotopolimerização e técnicas restauradoras com resinas
compostas, assinale a opção correta.

A A polimerização da resina composta de forma lenta anula a
contração do material.

B Resinas de micropartícula apresentam excelente resistência e
polimento.

C Resinas de nanopartículas possuem maior porcentagem de
carga em sua composição que as resinas híbridas.

D Inicia-se a polimerização das resinas compostas do tipo
fotopolimerizável com a ativação de uma diquetona no
comprimento de onda de luz ultravioleta.
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QUESTÃO 33

Uma imagem radiolúcida de cerca de 1 cm de diâmetro limitada
por uma linha radiopaca e circunscrita à raiz de um dente
birradicular já submetido a tratamento endodôntico é sugestiva de

A cisto periapical.
B cisto odontogênico.
C odontoma simples.
D odontoma composto.

QUESTÃO 34

A extensão de uma lesão de cárie distal em um molar permanente
superior poderá ser melhor visualizada por meio de uma
radiografia do tipo

A bitewing.
B panorâmica.
C periapical para molares.
D periapical com distalização do cone.

QUESTÃO 35

Os antibióticos são substâncias antibacterianas de ampla
utilização para o tratamento de infecções. No que se refere ao
modo de ação dos antibióticos, assinale a opção correta.

A Os antibióticos com modo de ação bactericida inibem o
crescimento bacteriano.

B A resistência aos antibióticos pode decorrer de transferência
de genes virais.

C As penicilinas e tetraciclinas agem inibindo a síntese da
parede celular bacteriana.

D Para inibir a atividade da B-lactamase bacteriana, o ácido
clavulânico vem sendo acrescentado com sucesso à amoxilina.

QUESTÃO 36

Acerca da doença cárie, assinale a opção correta.

A A colonização microbiana dos dentes não requer a aderência
bacteriana à superfície dos dentes.

B Evidências científicas sugerem que lesões de cárie em
superfície radicular estão associadas à presença de
Streptococcus sobrinus.

C A esclerose tubular é a reação de defesa inicial do complexo
dentinopulpar durante a progressão do processo carioso.

D A diminuição no fluxo salivar está associada à diminuição de
ocorrência de lesões de cárie.

QUESTÃO 37

Em relação à emergência médica no consultório odontológico,
assinale a opção correta.

A Insuficiência cardiovascular e respiratória resultante de uma
reação alérgica à penicilina ocorre horas depois da exposição
a essa substância.

B A síncope vasovagal é a razão mais comum da perda de
consciência no consultório odontológico.

C Deve-se tentar administrar ao paciente inconsciente açúcar
por via oral ou soluções que contenham açúcar.

D A pacientes com atividade convulsiva sustentada podem ser
administrados 0,5 mL de epinefrina.

QUESTÃO 38

Uma paciente de 25 anos de idade procurou atendimento
odontológico devido a insatisfação com a aparência gengival na
região de incisivo central direito. O exame revelou a presença de
biofilme dental na região cervical do incisivo, inflamação
gengival sem presença de bolsa periodontal e sobrecontorno de
faceta estética em resina. 

Considerando a situação acima relatada, é correto afirmar que o
tratamento recomendado consiste em 

A aumento de coroa clínica por meio de gingivectomia.
B remoção do sobrecontorno e confecção de nova restauração

após restabelecimento da saúde periodontal.
C raspagem radicular e controle mecânico do biofilme.
D controle químico do biofilme.

QUESTÃO 39

Um paciente de 10 anos de idade procurou atendimento
odontológico de urgência devido a traumatismos da região
inferior do rosto em uma queda quando andava de patinete. O
exame clínico e radiográfico revelou laceração gengival e fratura
com deslocamento do incisivo central esquerdo. 

Considerando o caso clínico acima, julgue os itens subseqüentes.

I O exame clínico deve ser iniciado pela anamnese, que inclui
perguntas sobre o acidente e inspeção dos tecidos moles.

II A laceração da gengiva deverá ser suturada.
III Os testes de mobilidade e percussão dos dentes da região

afetada devem ser realizados após a cicatrização dos tecidos
moles.

IV O dente luxado deverá ser reposicionado e imobilizado no
atendimento de urgência.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.

QUESTÃO 40

A importância do papel da odontologia nos programas de saúde
pública no país traduz-se na recente inclusão de cirurgiões-
dentistas nas equipes de saúde bucal do Programa de Saúde da
Família, desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Em relação à
saúde bucal no Brasil, assinale a opção correta.

A O câncer de boca acomete mais homens que mulheres.
B O declínio na prevalência da doença cárie nos últimos anos é

atribuído principalmente à fluoretação da água de
abastecimento público.

C No Brasil, estudos epidemiológicos recentes mostram que a
incidência da doença cárie é a mesma nos diferentes estratos
socioeconômicos.

D A doença periodontal agressiva é a forma mais prevalente de
doença periodontal observada em indivíduos adultos.


