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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

 

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PERIODONTIA CEO 

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

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) 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 Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- 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. 

04- 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.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

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. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. 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. 

11. 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:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

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

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 4  

 

  CARGO: ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM PERIODONTIA CEO 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra “responsabilidade” (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) São células pertencentes ao sistema retículo-

endotelial; geralmente encontradas na camada 

espinhosa, desempenham um importante papel na 

apresentação de antígenos aos linfócitos T: 

 

A) Melanócitos 

B) Células de Langerhans 

C) Células de Merkel 

D) Células Mesenquimais 

 

22) Sua função é a síntese de imunoglobulinas e são 

oriundos dos linfócitos B: 

 

A) fibroblastos 

B) histiócito 

C) monócito 

D) plasmócitos 

 

23) A passagem de vasos sanguíneos do osso alveolar 

para o ligamento periodontal é feita por: 

 

A) sistemas de Harvers 

B) canais de Volkmann 

C) matriz mesenquimal 

D) membrana periodontal 

 

24) Na fase inicial da gengivite é considerado o 

microrganismo dominante da placa supra-gengival: 

 

A) Actinomyces 

B) Streptococcus mutans 

C) Borrelia 

D) Provotella intermédia 

 

25) Sobre os vários grupos de feixes de fibras 

colágenas do ligamento periodontal o grupo que 

está situado apicalmente ao grupo da crista alveolar 

e dirige-se em ângulo reto em relação ao longo eixo 

da raiz, desde o cemento até o eixo alveolar é: 

 

A) grupo oblíquo 

B) grupo horizontal 

C) grupo apical 

D) grupo inter-radicular 

 

26) São considerados componentes do tecido 

conjuntivo gengival, EXCETO: 

 

A) queratina 

B) vasos 

C) nervos 

D) fibras colágenas 

 

27) São efeitos colaterais do uso prolongado de 
clorexidina, exceto: 

 

A) alteração de gustação 

B) sensação de queimação 

C) manchas superficiais nos dentes 

D) toxicidade sistêmica 

 

28) Curetas de Gracey desenhadas para superfícies 

distais dos dentes posteriores: 

 

A) 5/6 

B) 7/8 

C) 11/12 

D) 13/14 

 

29) É considerado um fator etiológico determinante da 

retração gengival: 

 

A) posição do dente na arcada dentária 

B) trauma oclusal 

C) escovação traumática 

D) quantidade de osso 

 

30) De acordo com a classificação dos envolvimentos 

de furca, a qual classe se enquadra a perda 

horizontal dos tecidos de suporte excedendo 1/3 da 

largura vestíbulo-lingual do dente, mas não 

envolvendo totalmente a área de furca: 

 

A) classe I 

B) classe II 

C) classe III 

D) classe IV   

 

31) Com relação ao diagnóstico diferencial entre GUN 

(gengivite ulcerativa necrosante) e GEHAP 

(gengivoestomatite herpética aguda primária), é 

incorreto afirmar que: 

 

A) a GEHAP é de origem bacteriana 

B) a GUN causa necrose capilar 

C) a GUN afeta o periodonto de inserção 

D) a GEHAP é comum em crianças 

 

32) São sinais e sintomas da presença de trauma 

oclusal, EXCETO: 

 

A) aumento do espaço do ligamento periodontal 

B) nódulos pulpares calcificados 

C) desgaste acentuado da estrutura dental 

D) detecção radiográfica de ausência de lâmina dura 

lateralmente ou na região do ápice 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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33) É característica do cimento cirúrgico: 

 

A) substituir sutura em locais de difícil acesso. 

B) evitar a formação de placa no local da ferida. 

C) proteger a ferida após cirurgia mantendo uma 

adaptação dos retalhos da mucosa ao osso 

adjacente. 

D) corrigir a margem gengival e evitar bolsa 

periodontal. 

 

34) A maior incidência dos cálculos sub e supra-

gengivais é na face: 

 

A) vestibular dos incisivos superiores. 

B) lingual dos incisivos superiores. 

C) vestibular dos molares superiores. 

D) lingual dos molares inferiores. 

 

35) Constituem a maior população celular da mucosa 

mastigatória: 

 

A) fibroblasto. 

B) osteócitos. 

C) histiócitos. 

D) queratinócitos. 

 

36) São camadas do epitélio oral, EXCETO: 

 

A) espinhosa. 

B) ceratinizada. 

C) primordial. 

D) basal. 

 

37) Sua invasão no preparo cervical de elementos 

dentais pode levar à hiperplasia gengival 

localizada: 

 

A) área de col. 

B) mucosa inserida. 

C) espaço biológico. 

D) sulco gengival. 

 

38) São características da recessão gengival, exceto: 

 

A) movimento ortodôntico na direção labial contribuem 

para seu desenvolvimento. 

B) pode causar hiperemia de polpa. 

C) cálculo gengival é sempre encontrado nesses 

casos. 

D) tende a ser mais frequente em pacientes com boa 

higiene oral, pouca placa e gengiva relativamente 

saudável. 

39) É considerada uma doença de sítio específico, 

infecciosa, que resulta em inflamação nos tecidos 

de suporte dos dentes, perda progressiva de 

inserção e perda óssea. Aumenta em prevalência e 

severidade com a idade, geralmente afetando 

ambos os sexos igualmente. O acúmulo de placa 

sobre as superfícies dentais e gengivais na junção 

dentogengival é considerado agente iniciador 

primário na sua etiologia.  

 

A) periodontite agressiva. 

B) periodontite crônica. 

C) periodontite ulcerativa necrosante. 

D) Pericoronarite. 

 

40) Como características dessa lesão, temos ausência 

de inflamação gengival, pouca presença de placa 

bacteriana ou cálculo dental, perda de inserção de 

4 mm ou mais, envolvendo não mais que dois 

elementos dentários, além de incisivos e molares 

permanentes. Seu diagnóstico baseia-se no exame 

clínico e radiográfico. 

 

A) GUN 

B) PUN 

C) periodontite crônica 

D) periodontite agressiva localizada 

 

41) Em casos de molares acometidos por lesão de 

furca grau 2 avançado ou 3, que necessitem de 

hemissecção ou ressecção radiculares, é preciso 

levar em consideração alguns fatores, exceto: 

 

A) divergência entre os cones radiculares. 

B) quantidade de suporte ósseo remanescente ao 

redor de cada raiz. 

C) facilidade de higienização. 

D) preferência a raízes de pouco comprimento e 

grande largura. 

 

42) Para supressão máxima subgengival de 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans, é 

recomendada: 

 

A) associação entre amoxicilina e clindamicina. 

B) associação entre amoxicilina e azitromicina. 

C) associação entre amoxicilina e metronidazol. 

D) associação entre amoxicilina e ampicilina. 

 

43) Corresponde ao periodonto de proteção, exceto: 

 

A) tecido ósseo. 

B) gengiva livre. 

C) gengiva inserida. 

D) gengiva papilar. 
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44) São células do periodonto de suporte, exceto: 
 

A) osteoblasto. 

B) cementoblastos. 

C) células nervosas. 

D) queratinócitos 

 

45) O hábito do fumo pode ocasionar, exceto: 
 

A) vasodilatação periférica. 

B) alteração na microbiota. 

C) alteração na quimiotaxia. 

D) alteração na produção de anticorpos. 

 

46) São características dos óleos essenciais, exceto: 
 

A) gosto amargo. 

B) alta substantividade. 

C) irritação aos tecidos. 

D) podem ter ação bactericida e antiinflamatória.  

 

47) Compostos Sulforados Voláteis são responsáveis 

por qual condição abaixo: 

 

A) halitose. 

B) necrose tecidual. 

C) formação de biofilme. 

D) quimiotaxia. 

 

48) Na avaliação dos riscos dentários periodontais, 

algumas situações indicam a necessidade de 

medidas terapêuticas específicas. EXCETO: 

 

A) fatores iatrogênicos; 

B) envolvimento de furca; 

C) mobilidade dentária; 

D) dentes tratados endodonticamente. 

 

49) O fumo é um fator de risco verdadeiro para a 

periodontite. Mostram uma resposta de cicatrização 

menos favorável na reavaliação e durante um 

período de 6 anos de uma cuidadosa TPS. Na 

avaliação do risco, a classificação Média refere-se 

a:  

 

A) fumantes ocasionais de menos de 10 cigarros/dia; 

B) fumantes passivos; 

C) fumantes de 10 a 20 cigarros por dia; 

D) ex fumante a mais de 10 anos. 

 

50) O sucesso a longo prazo, de dentes com 

envolvimento de furca depende, EXCETO: 

 

A) da indicação de um adequado tratamento cirúrgico 

ou não cirúrgico; 

B) da resposta fisiológica do organismo; 

C) de um correto diagnóstico; 

D) de uma boa higiene oral do paciente. 

51) São contra indicações ao uso do Ultrassom na 

raspagem e alisamento radicular, EXCETO: 

 

A) Superfícies de implantes; 

B) Pacientes com restaurações de porcelana; 

C) Dentes tratados endodonticamente; 

D) Pacientes com marcapasso. 

 

52) Além da sondagem, o exame radiográfico é uma 

ferramenta importante para avaliar, EXCETO: 

 

A) perda óssea na região de furca e espessura do 

ligamento periodontal; 

B) a quantidade de osso presente ,mobilidade e cristas 

ósseas alveolares; 

C) a quantidade de osso presente e cristas ósseas 

alveolares; 

D) integridade da lâmina dura. 

  

53) Fatores locais e predisponentes encontram-se 

associados à destruição dos tecidos periodontais 

de tal maneira que podem favorecer o surgimento 

da lesão na área de furca. Dentre eles, não pode-

se citar:  

 

A) acúmulo de biofilme; 

B) projeções de esmalte como fator primário; 

C) altura do tronco radicular; 

D) entrada e localização da furca. 

 

54) Algumas células bucais (fibroblastos) expostas à 

nicotina têm mostrado redução na proliferação, 

migração e adesão às superfícies das raízes 

dentárias. Em resumo, os cigarros parecem iniciar 

um ciclo: 

 

A) de infecção subgengival por bactérias aeróbias 

B) que exarceba a cicatrização óssea após o 

tratamento periodontal 

C) que prejudica a reparação dos tecidos periodontais 

D) que diminui a gravidade da doença periodontal  

 

55) Durante o tratamento periodontal, bactérias podem 

alcançar a corrente sanguínea e colocar o paciente 

em risco para desenvolver endocardite bacteriana. 

São pacientes que precisam de profilaxia 

antibiótica, EXCETO: 

 

A) portadores de marcapasso; 

B) pacientes portadores de febre reumática; 

C) pacientes com sopro cardíaco; 

D) pacientes com prolapso de válvula mitral. 
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56) O ligamento periodontal é constituído de fibras. De 

acordo com a orientação ao longo eixo do dente, as 

fibras caracterizam-se de maneira diversa. Marque 

a alternativa com fibras e características corretas: 

 

A) Fibras da crista alveolar: maiores em quantidade. 

Inserção do dente, mais abundante, resistência, 

amortecimento, estress e tensão óssea.  

B) Fibras horizontais: perpendiculares, terço-cervical 

intra-ósseo, resistência aos movimentos de torção e 

rotação. Transição entre as fibras da crista e 

obliquas.  

C) Fibras obliquas: dentes com ápice totalmente 

formado, intrusivos. Para a exodontia é preciso 

comprimir e empurrar para elliminar essas fibras e 

facilitar a extração. 

D) Fibras apicais (APF):     obliquas, vai do cemento 

supra-ósseo até a crista óssea, ajudam a previnir e 

dificultar a extrusão, sair do alveolo. Resistência ao 

movimento lateral 

 

57) O cemento radicular é um tecido que recobre a raiz 

do dente. Não possui vasos sanguíneos, linfáticos, 

inervação e não é remodelado, mas permanece em 

contínua deposição. Assinale alternativa que 

relaciona corretamente o tipo de cemento e suas 

características. 

 

A) Cemento fibrilar: Cemento que contém fibrilas 

bem definidas e colágeno tipo I. 

B) Cemento celular: Cemento sem nenhuma célula 

na sua matriz. 

C) Cemento afibrilar: Cemento que contém 

cementócitos na lacuna dentro da martiz de 

cemento.  

D) Cemento acelular: Cemento que possui matriz 

desprovida de fibrilas colágenas tipo I. Desta forma, 

a matriz tende a ser fina e de consitência granular. 

 

58) A gengiva marginal ou gengiva livre é aquela que: 

 

A) circunda a raiz dos dentes; 

B) tem a forma triangular; 

C) tem três vertentes; 

D) tem cerca de 2 a 4 mm de altura. 

 

59) São características histológicas do sulco gengival: 

 

A) é frequente a presença de células inflamatórias 

infiltradas (neutrófilos); 

B) apresenta papilas conjuntivas; 

C) os espaços intercelulares são estreitos; 

D) o epitélio sulcular apresenta queratinização. 

 

60) Os procedimentos ressectivos consistem na 

remoção de uma parte de estruturas como osso, 

gengiva ou raiz dental. São Requisitos Para 

Procedimentos Ressectivos: 

 

A) Evitar ou minimizar a perda da crista óssea alveolar 

e diminuir inserção clínica a longo prazo 

B) Reduzir bolsa periodontal a curto prazo e 

cicatrização rápida 

C) Desadaptação caso a estética seja comprometida e 

acesso ao osso alveolar 

D) Acesso e visibilidade à raiz radicular e manutenção 

de gengiva inserida  

 

 

 


