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FICHA RESUMO DE UNIDADE CURRICULAR 
ANO LETIVO DE  2020-2021 

 
CURSO DE  CTeSP EM APOIO AO CONSULTÓRIO MÉDICO E DENTÁRIO 

 

 

 Unidade curricular:  

 

Morfologia Oral 
 

Curricular Unit: 

 

Oral Morphology 
 

 

Objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver (1000 carateres); 

 

1. Conhecer a anatomia macroscópica dos dentes temporários e permanentes, superiores e inferiores, de forma a 

permitir o seu reconhecimento. 

2. Estabelecer a relação dos dentes com a sua função mastigatória; 

3. Identificar as posições dos dentes nas arcadas dentárias, a relação entre si e com estruturas anatómicas 

envolventes. 
 

Objectives of the curricular unit and competences to be developed (1000 caracteres) 

 

1. Know the macroscopic anatomy of the upper and lower temporary and permanent teeth, in order to 

allow their recognition. 

2. Establish the relationship between teeth and their masticatory function; 

3. Identify the positions of the teeth in the dental arches, the relationship between them and with 

surrounding anatomical structures. 
 

 

Conteúdos programáticos (1000 carateres): 

 

1. Introdução à Anatomia Dentária Humana; 

2. Nomenclatura e classificação dos dentes humanos, sua constituição, dimensão, função e especificidades; 

3. Morfologia Geral dos dentes permanentes superiores e inferiores. 

4. Dentição temporária superior e inferior. 

5. Sistema Dentário e sua função na mastigação. 

6. Identificação dos elementos dentários. 
 

Syllabus (1000 caracteres) 

 

1. Introduction to Human Dental Anatomy; 

2.Nomenclature and classification of human teeth, their constitution, dimension, function and specificities; 

3. General morphology of the upper and lower permanent teeth. 

4. Upper and lower temporary dentition. 

5. Dental system and its function in chewing. 

6. Identification of dental elements 
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