ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CIRURGIÃO DENTISTA - PERIODONTIA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 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
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
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, lápis, pagers, 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 Concurso Público.
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com
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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
PÓS-HONESTIDADE
1
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40
41

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa
parceria de corruptores; Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país.
Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida.
A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos,
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e
testados.
Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos.
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas
posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina,
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna.
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno
da palavra liberdade.
Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância.
Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto".
O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a
capacidade de ser honestos.
Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou
passiva, é um problema ético.

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82.
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01) O texto evidencia
(A) Afirmações
coletivo.

negativas

05) O verbo é o núcleo da informação em
encontrando

respaldo

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1).
(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26).

(B) Declarações inconsequentes causando impacto
social.

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando
Vermelho;” (L.4/5).

(C) Pronunciamentos
abalizados
de
diversos
interlocutores gerando reflexão popular.

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40).

(D) O
fenômeno
da
“pós-honestidade”
tem
posicionamentos
antiéticos
que
implicam
repercussão negativa na sociedade.

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão
“da ditadura” (L.37) o termo

02) O texto
(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de
divulgação de fatos sem respaldo de verdade.
(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter
compromisso com a verdade.
(C) Condena os que se deixam levar por informações
sobre as quais não refletem.
(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e
desprezam a mentira.
03) De acordo com o texto, depreende-se que
(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois
pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos
nas “informações fabricadas” constantes no
primeiro parágrafo.
(B) A disseminação de informações e notícias
propositadamente criadas tem como motivação
informar o leitor sobre os fatos que acontecem no
mundo.
(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz
com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como
vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos
processos de viralização de conteúdo enganoso.

(A) “de emprego” (L.20).
(B) “à vida democrática” (L.17).
(C) “de notícias” (L.13).
(D) “da pós-honestidade” (L.40).
07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica
uma ação
(A) Hipotética.
(B) Concluída.
(C) Habitual.
(D) Momentânea.
08) Tem função predicativa a expressão
(A) “falsa” (L.2).
(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30).
(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32)
(D) “de ouvintes” (L.38).
09)
“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais
sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em
baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24).

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da
informação, carece do comprometimento dos
veículos de comunicação social.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar:

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é
indeterminado.

(A) “informação falsa” (L.2).
(B) “de notícias falsas” (L.13).

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor
de adjunto adnominal.
(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo.

(C) “à vida democrática” (L.17).
(D) “da ditadura militar” (L.37).

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – PERIODONTIA
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10)

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto,
é correto afirmar

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua
esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe
oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe
expliquem causalidades complexas da vida social...”
(L.18/20).
Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a
indicada em
(A) A forma verbal “oferecem”
concordando com “fatos”.

está no plural

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece
fontes
respeitáveis”,
denotam,
respectivamente” condição e alternância.
(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social...”, exercem
a mesma função morfossintática.
(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor
adjetivo.
11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em
(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28).
(B) “...que se autogoverna” (L.20).
(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39).
(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”.
(L.27/28).

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais
sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”,
em “que se autogoverna” (L.20) o “que”, em “que o
povo “se regozijou"’ (L.36).
(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode
ser tomada como uma oração com a omissão da
forma verbal e que expressa uma comparação
implícita.
(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes
do substantivo que modifica, provocará alteração
semântica na frase.
15)
“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com
a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser
honestos.” (L.34/35).
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está
presente uma relação de
(A) Modo
(B) Consequência.
(C) Condição
(D) Proporcionalidade.

12) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3).
(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,”
(L.6).
(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1).
(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2).
13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em
(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a
empresários” (L.36).
(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha”
(L.9).
(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação
com a esfera pública,” (L.34).
(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17).

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – PERIODONTIA
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INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa
do Windows 8:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os
itens abaixo:

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por arquivos pode utilizar o atalho de teclado
Windows+W.
II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por configurações pode utilizar o atalho de teclado
Windows+F.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas o item II é verdadeiro.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e II são verdadeiros.

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Windows 8:
I.

O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu
aplicativo para ler correio eletrônico chama-se
Email.
II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura
e instalações de aplicativos testados, aprovados e
garantidos pela Microsoft como funcionais e livres
de spywares ou adwares.
III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas
pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é
pelo atalho Ctrl+Alt+Esc.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas o item III é verdadeiro.

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e
atalhos do MS Word:
I.

Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir
ou esconder sua barra de ferramentas.
II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar
o atalho Ctrl+Shift+C.
III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos
Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com
que o texto não apareça na tela nem na impressão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas o itens II e III são verdadeiros.
Apenas o itens I e III são verdadeiros.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – PERIODONTIA

I.

Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário digitou a fórmula
=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193.
II. Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário também poderá utilizar
=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também
obterá o mesmo resultado de 193.
III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula
=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após
teclar Enter será igual a 5.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e III são falsos.
Os itens II e III são falsos.

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na
internet, URL, Links e Sites:
I.

Cookies são arquivos de textos criados pelo
servidor Web e enviado como resposta ao acesso a
uma determinada página pelo cliente.
II. Como os sites consultam livremente o diretório de
cookies
eles
podem
representar
uma
vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário.
III. Todos os recursos presentes na Internet são
localizados por meio de um endereço único
conhecido como URL.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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QUESTÕES DE 21 A 60

21) O contorno da crista óssea é examinado em
radiografias. Assinale a alternativa CORRETA em
relação à técnica radiográfica mais indicada para o
monitoramento de pacientes com histórico de
Periodontite avançada.

(C) Na mandíbula, pelo lado lingual, a gengiva é
particularmente larga na área dos incisivos e
estreita na região dos molares.

(A) Panorâmica

24) O controle mecânico do biofilme é um fator
importante para a prevenção e controle das
doenças periodontais. Com relação ao controle
mecânico do biofilme é correto afirmar:

(B) Interproximal
(C) Periapical
(D) Oclusal

(D) O periodonto de inserção é composto pelo
ligamento periodontal, gengiva e cemento.

22) A periodontite é reconhecida como um processo
inflamatório de origem infecciosa caracterizada
pela perda dos tecidos de inserção do dente. A
sequência de alterações radiográficas na
periodontite são as seguintes:

(A) Os dentifrícios constituem o veiculo ideal de
agentes antimicrobianos por serem de fácil uso e
mais viáveis economicamente.

I. Esfumaçamento e uma quebra na continuidade da
lâmina dura na face mesial e distal da crista do
septo interdentário.
II. Forma-se uma área radiolúcida em forma de cunha
nas áreas mesial e distal da crista do septo ósseo.
III. O processo destrutivo estende-se pela crista do
septo interdentário e a altura é reduzida.
IV. A altura do septo interdentário é reduzida
progressivamente pela extensão da inflamação e
reabsorção do osso.

(C) Uma das aplicações do uso da clorexidina na
periodontia encontra-se no benefício para a saúde
gengival em pacientes com deficiência física e
mental.

Marque a alternativa correta
(A) Apenas a alternativa I e II estão corretas.
(B) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
(C) Apenas as aternativas I, III e IV estão corretas.
(D) Todas alternativas estão corretas.
23) O periodonto compreende os seguintes tecidos:
gengiva, ligamento periodontal, cemento radicular
e osso alveolar. A Gengiva (mucosa mastigatória) é
parte da mucosa oral que circunda o processo
alveolar dos maxilares e o colo dos dentes. Marque
a alternativa verdadeira em relação ao periodonto
normal.

(B) Os antibióticos não devem ser usados como agente
preventivo principalmente pelo risco de
desenvolvimento de resistência bacteriana.

(D) A utilização de auxiliares de limpeza interdental é
necessária visto que as escovas de dente não
removem adequadamente o biofilme nas áreas
interdentais.
25) A limpeza mecânica visa remover regularmente
microrganismos suficientes, deixando uma placa
“saudável” presente, que dificulte a indução da
inflamação. Os agentes químicos podem agir nas
placas quantitativa e qualitativamente através de
vários processos. A ação das substâncias químicas
pode se encaixar nas seguintes categorias, exceto:
(A) Antifixadora
(B) Antimicrobiana
(C) Antipatogênica
(D) Antiadesiva

(A) O periodonto de proteção é formado pelo
ligamento periodontal, osso alveolar e gengiva.
(B) Na maxila, a gengiva vestibular em geral é mais
larga na área dos incisivos e mais estreita próximo
aos pré-molares.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – PERIODONTIA
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26) A clorexidina é um anti-séptico bisbiguanida muito
utilizado na área odontológica no combate aos
microrganismos, tendo um papel importante no
controle do biofilme. De acordo com esta
informação, assinale a afirmativa correta.

29) Periodonto (do grego “perio” significando ‘em volta
de’ e “odonto” significando ‘dente’) é o nome dado
a todos os tecidos envolvidos na fixação do dente
aos ossos (maxila ou mandíbula). Em relação ao
periodonto podemos afirmar:

(A) Pode apresentar efeitos colaterais locais
irreversíveis como manchas marrons nos dentes,
na língua e em restaurações.

(A) Pode ser dividido em periodonto alveolar e
periodonto conjuntivo.

(B) Baixo espectro de ação contra microrganismo.

(B) Composto pelo osso alveolar,
periodontal e tecido conjuntivo.

(C) Não possui ação antimicrobiana em bactérias
Gram-positivas.

(C) O periodonto de proteção é composto pelo osso
alveolar e gengiva.

(D) O uso amplo e prolongado do agente é limitado
pelos efeitos colaterais.

(D) O periodonto de inserção é composto pelo osso
alveolar, cemento e ligamento periodontal.

27) A terapia antibiótica sistêmica pode melhorar as
condições microbiológicas e clínicas dos pacientes
que apresentam doenças periodontais. Sobre a
utilização do antibiótico no auxílio do combate à
doença periodontal, podemos afirmar:

30) Os cimentos cirúrgicos periodontais devem
apresentar algumas propriedades básicas como
maciez, tomar presa em tempo razoável e
preferencialmente
possuir
propriedades
bactericidas para impedir a formação excessiva de
placa periodontal. Em relação às funções do uso do
cimento cirúrgico é incorreto afirmar que:

(A) A antibioticoterapia com um único agente
antimicrobiano pode eliminar de forma previsível
todos microrganismos periodontais.
(B) Para aumentar o espectro de ação dos antibióticos
no combate aos periodontopatógenos, a terapia
combinada entre dois antibióticos pode ser
utilizada.
(C) A utilização dos antibióticos como auxiliar no
combate à doença periodontal pode ser utilizada
indiscriminadamente.
(D) A utilização do antibiótico é
independente do diagnóstico clínico.

necessária

28) A Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)
é uma epidemia universal que afeta a prática
odontológica e tem um papel fundamental na
doença periodontal. As decisões para o tratamento
irão variar de acordo com o estado de saúde do
paciente. Em relação a associação da doença
periondal com a AIDS, assine a alternativa
incorreta.
(A) Pacientes com AIDS podem ter uma cicatrização
mais demorada das feridas.

ligamento

(A) auxilia na cicatrização.
(B) minimiza a dor pelo contato.
(C) auxilia no
operatório.

controle

do

sangramento

pós-

(D) sempre que utilizado dispensa a realização de
sutura
31) Os sinais clínicos da inflamação gengival incluem
mudanças na coloração e textura do tecido mole
marginal e aumento na tendência do sangramento
à sondagem. Alguns parâmetros clínicos
periodontais são utilizados para auxiliar no
diagnóstico
e
tratamento
das
doenças
periodontais, sendo a perda de inserção clínica um
dos principais parâmetros. Pode-se afirmar sobre a
perda de inserção clínica:
(A) medida pela distância entre a junção cemento
esmalte e a gengiva inserida.
(B) medida pela distância entre o sulco gengival e a
gengiva inserida.

(B) Aumento do risco de infecções pós-operatórias.

(C) medida pela distância entre a margem gengival
livre e o fundo do sulco ou da bolsa.

(C) Não deve ser prescrito antibioticoterapia sistêmica
em nenhuma hipótese.

(D) medida pela distância entre a junção cemento
esmalte e o fundo do sulco ou da bolsa.

(D) As visitas de manutenção periodontal devem ser
conduzidas em intervalos mais curtos.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – PERIODONTIA

Página 8 de 13

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

32) A estratégia de tratamento de pacientes com
periodontite deve incluir a eliminação da infecção
oportunista, e também deve se definir os
parâmetros clínicos a serem atingidos. Em relação
aos parâmetros clínicos de sucesso da terapia
periodontal, leia as alternativas abaixo.
I. Eliminação ou redução dos sinais clínicos de
inflamação.
II. Controle do processo inflamatório.
III. Estabilidade ou melhora dos níveis de inserção.
IV. Controle do biofilme dental compatível com saúde
periodontal.
Considere as afirmativas acima e marque a opção
CORRETA.
(A) As alternativas I,II e IV estão incorretas.
(B) As alternativas I e IV estão incorretas.
(C) As alternativas I,II e III estão corretas.
(D) Todas as alternativas estão corretas.
33) A frenectomia labial refere-se à remoção completa
do freio incluindo sua inserção ao osso subjacente.
É correto afirmar sobre a frenectomia labial
superior:
(A) Dispensa a realização de sutura.
(B) A anestesia deve ser realizada à distância.
(C) A remoção da sutura deve ser realizada
preferencialmente 30 dias após a cirurgia
(D) Não se deve fenestrar o periósteo.
34) A perda contínua dos tecidos de suporte na doença
periodontal progressiva pode resultar na
reabsorção óssea e em um aumento da mobilidade
dentária. Em relação à mobilidade dentária é
correto afirmar:
(A) Pode ser causada devido a um contato prematuro.
(B) Sempre está presente quando a profundidade de
sondagem é maior que 4 milímetros.
(C) Classificada como grau de mobilidade I, II, III, IV e
V.
(D) Está presente sempre que o dente apresenta
sangramento à sondagem em algum sítio.
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35) A cirurgia mucogengival é descrita como
procedimentos cirúrgicos designados para corrigir
defeitos da morfologia, posição e quantidade de
gengiva em volta dos dentes. São exemplos de
cirurgias mucogengivais, exceto:
(A) Enxerto de tecido conjuntivo
(B) Frenectomia
(C) Enxerto gengival livre
(D) Retalho de Widman modificado
36) A gengiva é classificada como periodonto de
proteção, cobrindo parte dos processos alveolares
dos maxilares. São características clínicas da
gengiva normal:
(A) Cor avermelhada, textura superficial sob a forma
de pontilhado de casca de laranja e aumento da
largura gengival.
(B) Cor rósea, textura superficial sob a forma de
pontilhado de casca de laranja e posicionada na
cervical dos elementos dentários, contornando-os.
(C) Consistência flácida, cor rósea e sob a forma de
pontilhado de casca de laranja.
(D) Gengiva edemaciada, aspecto de casca de laranja e
coloração rósea.
37) As doenças periodontais necrosantes geralmente
apresentam características clínicas de agudização e
são as formas de doença periodontal mais graves
causadas pela placa bacteriana. Sobre as doenças
necrosantes podemos afirmar:
(A) Não apresentam ulcerações na gengiva.
(B) Ausência de áreas de necrose.
(C) A progressão das doenças necrosantes apresenta
característica de progressão lenta.
(D) Pode
estar
relacionada
a
um
grave
comprometimento da função imune tipicamente
associada com infecção pelo HIV.
38) As curetas periodontais são instrumentos
utilizados para realizar a remoção da placa e
cálculo dental e realizar o alisamento radicular. Em
relação às curetas de Gracey, é correto afirmar:
(A) São conhecidas como curetas universais.
(B) As curetas de gracey 1-2 e 3-4, são curetas
específicas para realizar a raspagem e alisamento
radicular de todos os dentes e superfícies da
cavidade bucal.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – PERIODONTIA
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(C) As curetas de Gracey 1-2 são curetas específicas
para realizar a raspagem de dentes posteriores.
(D) Também conhecidas como curetas específicas.
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radiculares e, ocasionalmente pequenas porções
das coroas dos dentes. Podemos afirmar sobre o
cemento radicular:

39) As distâncias registradas no exame periodontal
utilizando a sonda periodontal em geral supõem
representar uma avaliação razoavelmente precisa
de profundidade da bolsa ou do nível de inserção
em um determinado sítio. São erros inerentes à
sondagem periodontal, exceto:

(A) Tecido rico em vasos sanguíneos.

(A) Pressão aplicada ao instrumento durante o exame.

43) A placa dental como um depósito microbiano de
ocorrência natural representa um biofilme
verdadeiro que consiste em bactérias em uma
matriz composta principalmente de polímeros
extracelulares de origem bacteriana e produtos do
exsudato do sulco gengival e/ou saliva. Acerca da
placa dentária, é correto afirmar que:

(B) Espessura da sonda utilizada.
(C) Mau posicionamento da sonda
(D) Presença de recessão gengival.
40) O abscesso periodontal representa um período
ativo de colapso de tecido periodontal que resuta
na extensão da infecção em direção ao tecido
periodontal ainda intato. São sinais que auxiliam
no diagnóstico dos abscessos periodontais:
(A) Dor, relato de dente aumentado e mobilidade
dentária, supuração e elevação ovóide ao longo da
parte lateral da raiz.
(B) Presença de supuração, lesões cariosas profundas,
lesão periapical.
(C) Lesões cariosas profundas e ausência de vitalidade
pulpar.
(D) Presença de fístula, lesões periapicais, fraturas
radiculares
41) O tratamento do abscesso periodontal geralmente
abrange dois estágios, o controle da lesão aguda e
o tratamento apropriado da lesão original e/ou
residual, uma vez que a situação emergencial esteja
controlada. São propostas para tratamento do
abscesso periodontal:

(B) Tecido rico em vasos linfáticos.
(C) Se caracteriza pela formação contínua ao longo da
vida.
(D) Não possui fibras colágenas em sua matriz
orgânica.

(A) A presença de superfícies intraorais rugosas
acumulam e retêm menos placa e cálculo em
termos de espessura, área e unidades formadoras
de colônia.
(B) Atualmente é mais aceita a teoria da placa
específica, onde apenas certa placa é patogênica, e
que sua patogenicidade depende da presença ou
aumento do número de microrganismos
específicos que produzem substâncias capazes de
promover a doença periodontal.
(C) A micorobiota da placa bacteriana permanece a
mesma quando ocorre a alteração de uma gengivite
para uma periodontite.
(D) Atualmente é defendida a teoria da placa não
específica, ondeacredita que a doença periodontal
resulta da elaboração de produtos nocivos por toda
a flora da placa.

(A) Incisão e drenagem, raspagem e alisamento
radicular e administração de antibióticos.
(B) Incisão e drenagem, enxerto de tecido conjuntivo e
administração de antibióticos.
(C) Raspagem e alisamento radicular, enxerto gengival
livre e retalho posicionado coronalmente.
(D) Retalho posicionado apicalmente e raspagem e
alisamento radicular.
42) O cemento radicular é um tecido mineralizado
especializado que reveste as superfícies
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44) A saúde ou doença periodontal está intimamente
relacionada com as restaurações dentárias. Para
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que o periodonto permaneça intacto, é necessário
que as restaurações estejam ajustadas nos aspectos
funcionais, anatômicos e estéticos. Com base na
visão multidisciplinar é correto afirmar:
(A) A invasão do espaço biológico não acarretará em
nenhuma alteração do periodonto.
(B) A falta de adaptação das restaurações, presença de
degrau podem ocasionar apenas infiltrações e
cáries.
(C) As violações do espaço biológico podem ser
corrigidas apenas por procedimentos cirúrgicos.
(D) A invasão do espaço gengival pode acarretar na
reabsorção óssea e inflamação gengival.
45) Fatores ambientais, de natureza socioeconômica
ou comportamentais (como o hábito de fumar),
podem ter significante relação com as doenças
periodontais. Em relação a associação do fumo e
doença periodontal, marque a alternativa correta.
(A) O tabagismo aumenta o risco de infecção
subgengival
com
patógenos
periodontais,
destacando-se entre eles: Streptococcus mutans e
Lactobacillus sp.
(B) As substâncias tóxicas do cigarro podem trazer
efeitos maléficos ao periodonto, tendo papel
fundamental na diferenciação e apoptose dos
osteoclastos.
(C) Pode estimular a quimiotaxia dos neutrófilos, mas
em altas concentrações não possui nenhum papel
na fagocitose.
(D) O fumo pode induzir ou exacerbar várias formas de
doenças periodontais por dano local direto aos
tecidos periodontais e/ou pela alteração de nossa
resposta imunológica.
46) A Gengivectomia é uma técnica conhecida pela
remoção da parede doente da bolsa, promovendo
visibilidade, e acesso para uma remoção completa
do cálculo e um alisamento adequado das raízes.
Marque a alternativa que defina a contra-indicação
para a gengivectomia.
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reduzida e hipersensibilidade da superfície
radicular. São técnicas utilizadas para o
recobrimento radicular, exceto:
(A) Enxerto de tecido conjuntivo.
(B) Enxerto gengival livre.
(C) Retalho posicionado coronalmente.
(D) Retalho posicionado apicalmente.
48) Paciente 15 anos de idade, sexo masculino,
feoderma, procura o serviço odontológico
relatando alterações e incômodo na região da
gengiva. Informa ao profissional que há casos
similares na família. Ao exame clínico foi
constatado perda de inserção periodontal, nos
primeiros molares e nos caninos. Os outros dentes
não apresentaram outras alterações além de
sangramento gengival. Foi observado que há falta
de consistência entre os depósitos bacterianos
visíveis clinicamente e a gravidade da destruição
periodontal. Este conjunto de sinais e sintomas
associados é compatível com o diagnóstico de:
(A) Periodontite crônica avançada localizada.
(B) Periodontite ulcerativa necrosante.
(C) Periodontite agressiva localizada.
(D) Abcesso periodontal.
49) A terapia periodontal de suporte (TPS) é de grande
importância para que o tratamento periodontal
cirúrgico ou não-cirúrgico seja efetivo a longo
prazo. O objetivo da TPS é manter os resultados da
terapia periodontal ativa, restabelecendo a saúde
do paciente, diminuindo a recorrência da doença
periodontal. São considerados sinais de
recorrência, exceto:
(A) Mobilidade dentária aumentada.
(B) Aumento da profundidade de sondagem.
(C) Aumento gradual da reabsorção óssea.
(D) Estabilidade da perda de inserção.

(A) Necessidade de cirurgia óssea ou de exame do
contorno e morfologia óssea.
(B) Eliminação de bolsas supra-ósseas.
(C) Eliminação de hiperplasias gengivais.
(D) Eliminação de abcessos periodontais supra-ósseos.
47) A recessão gengival é extremamente comum e pode
levar a complicações tais como cárie na raiz,
aspecto estético comprometido, higiene oral
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50) O diabetes melito é uma doença extremamente
importante do ponto de vista periodontal. Em
relação às doenças periodontais e ao diabetes
melito, assinale a opção correta.
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(A) Algumas manifestações bucais são vistas em
pacientes
diabéticos,
incluindo
queilose,
ressecamento da mucosa e formação de fissuras.
(B) O diabetes não-controlado está associado com o
aumento da susceptibilidade e severidade de
infecções, mas não possui papel importante na
doença periodontal.
(C) O diabetes melito é um fator de risco para a
periodontite agressiva, independentemente do
controle glicêmico do paciente.
(D) O conteúdo de glicose presente no fluido gengival e
no sangue é menor em diabéticos do que em não
diabéticos com Índice Gengival e de Placa
semelhantes.
51) O ligamento periodontal é a estrutura de tecido
conjuntivo que circunda a raiz e a liga ao osso.
Assinale a alternativa que não relata a função física
do ligamento periodontal.
(A) Transmitir forças oclusais ao osso.
(B) Fixar o dente ao osso.
(C) Proporcionar um invólucro de tecidos moles para
proteger os vasos e nervos de injúrias por forças
mecânicas.
(D) Formação e reabsorção de cemento e osso.
52) Todos os dentes possuem um leve grau de
mobilidade fisiológica, que varia entre dentes
diferentes e períodos diferentes do dia. O aumento
desta mobilidade é um sinal importante para a
avaliação da doença periodontal. A mobilidade é
classificada segundo a literatura como:
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(D) Grau I – Mobilidade da coroa do dente de 0,21,0mm no sentido horizontal. Grau II – Mobilidade
da coroa dentária excedendo 1,0 mm no sentido
horizontal. Grau III – Mobilidade da coroa dos
dentes nos sentidos vertical e horizontal.
53) O periodonto consiste em tecidos de revestimento
e suporte do dente, sendo dividido em duas partes:
periodonto de inserção e periodonto de proteção.
Assinale a estrutura abaixo que faz parte do
periodonto de inserção.
(A) Gengiva margina livre.
(B) Ligamento periodontal.
(C) Gengiva inserida.
(D) Gengiva interdental.
54) A halitose, também denominada fetor ex ore, fetor
oris e malodor bucal,é um odor ruim ou ofensivo
emanado da cavidade bucal. Assinale a alternativa
correta referente à halitose.
(A) Causada primeiramente por compostos voláteis de
cálcio, especialmente sulfeto de nitrogênio e metil
mercaptano.
(B) As fontes locais de odores
interdentárias e gengiva inserida.

são

papilas

(C) As fontes locais de odores bucais são
principalmente a língua e o sulco gengival e
incluem retenção de partículas odoríferas de
alimentos sobre e entre os dentes.
(D) A halitose é de origem intrabucal, não possuindo
nenhuma origem extrabucal.

(A) Grau I – Mobilidade da coroa do dente de 0,62,0mm no sentido vertical. Grau II – Mobilidade da
coroa dentária excedendo 2,0mm no sentido
vertical. Grau III – Mobilidade da coroa dos dentes
nos sentidos vertical e horizontal.
(B) Grau I – Mobilidade da coroa do dente de 0,21,0mm no sentido vertical. Grau II – Mobilidade da
coroa dentária excedendo 1,0mm no sentido
vertical. Grau III – Mobilidade da coroa dos dentes
nos sentidos vertical e horizontal.
(C) Grau I – Mobilidade da coroa do dente de 0,62,0mm no sentido vertical. Grau II – Mobilidade da
coroa dentária excedendo 2,0mm no sentido
vertical. Grau III – Mobilidade da coroa dos dentes
no sentidos horizontal.
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55) A placa dental é um biofilme associado ao
hospedeiro. A comunidade do biofilme é formada
inicialmente através das interações bacterianas
com o dente, e , então, através de interações físicas
e fisiológicas entre diferentes espécies dentro da
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massa microbiana. Em relação a microbiota
periodontal é correto afirmar;
(A) A placa subgengival se encontra acima ou no nível
da margem gengvival.
(B) A placa supragengival se encontra abaixo da
margem gengival, entre o dente e o tecido gengival
do sulco
(C) A placa marginal é de importância primária no
desenvolvimento da periodontite agressiva, GUN e
PUN.
(D) A placa supragengival e a placa subgengival
associada ao dente são críticas na formação do
cálculo e cárie de raiz.
56) O princípio da Regeneração óssea guiada (RTG)
pode ser aplicado com sucesso em regeneração
óssea, criando um espaço isolado que pode ser
invadido por células com capacidade de formação
óssea proveniente do osso existente. Sobre a RTG,
é incorreto afirmar:
(A) A RTG não é indicada para
osseointegração dos implantes.

auxiliar

na

(B) A osseointegração pode ser previsivelmente
alcançada nos implantes dentários instalados nos
alvéolos dos dentes recém-extraídos, contanto que
a membrana seja mantida sem comunicação com a
cavidade oral durante a cicatrização.
(C) A RTG é indicada para o alargamento ou aumento
do rebordo alveolar.
(D) O sucesso de uma regeneração óssea consistente
ocorre após um período de cicatrização, sem
complicações, de no mínimo 6 meses.
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hospedeiro apresentam um importante papel na
susceptibilidade à doença periodontal. Com
relação à susceptibilidade dessa doença na
população, é correto afirmar que:
(A) O controle de placa bacteriano não possui
relevância para o desencadeamento da doença
periodontal.
(B) Pacientes tabagistas e diabéticos possuem maior
suscetibilidade à periodontite.
(C) Pessoas idosas saudáveis são mais susceptíveis à
periodontite agressiva, mesmo possuindo boa
higiene bucal.
(D) Os fatores genéticos não estão associados com a
doença periodontal.
59) A manutenção da saúde periodontal pode ser
mantida com um rigoroso controle profissional e
comprometimento caseiro por parte do paciente.
Marque a condição que colabora de forma
significativa para o sucesso de uma terapia
periodontal.
(A) Sexo do paciente.
(B) Padrão social do paciente.
(C) Higiene oral do paciente.
(D) Etnia do paciente.
60) O aumento de coro clínica é um procedimento
simples, que consiste em aumentar a área
supragengival do dente, ou seja, aumentar a área
visível do dente acima da gengiva. São fatores que
contra indicam a realização desta cirurgia, exceto:

57) A regeneração tecidual guiada (RTG), em conjunto
com o tratamento de defeitos ósseos orais, foram
desenvolvidas para produzir resultados previsíveis
nas seguintes aplicações clínicas, exceto:

(A) Falta de plano de tratamento adequado.

(A) Fechamento de defeitos ósseos.

(D) Margens de preparo subgengivais, que atrapalhem
moldagem apropriada.

(B) Instalação de implantes imediatos após extração de
um dente.

(B) Dente sem valor estratégico.
(C) Dentes com envolvimento de furca e mobilidade
avançada.

(C) Eliminação dos microrganismos responsáveis pela
doença periodontal.
(D) Alargamento ou aumento do rebordo alveolar.
58) A doença periodontal é uma doença infecciosa e
inflamatória multifatorial que acomete os tecidos
de proteçáo e sustentaçáo dos dentes, tendo como
principal fator etiológico o biofilme dentário, sendo
agravada quando a higiene bucal é negligenciada.
Em grupos de pacientes de alto risco, fatores do
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