
 

 
 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  PERIODONTIA (PER)                    VERSÃO: A 
 
 

01 D 

Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: “A corrida contra ele se dá em todas as 
esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos 
anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais 
velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No 
agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar 
mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via 
satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem 
capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar.” 

02 C 

A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois 
elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a 
comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que 
o dinheiro. 

03 D 

Aspecto negativo: “No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar 
o tempo e lucrar mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, 
tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas.” “Por outro lado produz 
um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as 
mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os 
parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas 
mesmas.” 
Aspecto positivo: “Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo 
foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo.” 

04 A 
O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de 
um texto de opinião. 

05 B 
A conjunção “pois”, tem o mesmo valor de significado na frase da expressão “ já que” 
introduzindo uma causa.   

06 A 
Em “o grande...” o “o” destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado 
do também determinante adjetivo “grande”. 

07 D 

A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: “O tempo natural do crescimento de 
uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a 
motoserra pode durar apenas 5 minutos.” Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o 
tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico. 

08 A 
O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas 
palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável. 

09 B 
Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à “homens e mulheres” o que torna 
correto o uso do mesmo no masculino plural. 

10 B 
O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é 
alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão 
“são alérgicos” (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo “qualidade”. 

11 C 

O fato de ser informativo está ligado à fonte “ revista ciência hoje”, revista de conteúdo científico. 
Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se 
ao fato de informações científicas comprovadas como: “Entretanto, os relógios continuam 
marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado.” 

12 C 
Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no 
discurso.  



 

13 D 
“Está relacionada com” O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, 
que é o “com que”, ou seja, a sensação... com o estilo de vida. 

14 C 
O termo “sem” foi substituído pela expressão “ em que não há” cujo significado é o mesmo no 
contexto. 

15 B 
As palavras “urgente” e “ não há tempo a perder” demonstram esta ansiedade. 

16 A 
Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido 
pela preposição por + (os, as, o, a). 

17 C 
vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo. 

18 * 
QUESTÃO ANULADA 

19 A 
No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o “e”, que 
neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção... 

20 A 

A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação 
referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até 
mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a 
presença de um diálogo.  

21 A 
Em periodonto normal a largura da gengiva inserida corresponde à distância entre a junção 
mucogengival e a projeção da base do sulco lingual. A gengiva inserida está firmemente aderida 
ao periósteo do osso adjacente, sendo importante componente do periodonto de proteção. 

22 D 
As fibras do grupo apical irradiam-se ao cemento do osso alveolar no fundo do alvéolo. O 
cemento nesta região só está presente ao término da formação da raiz, momento no qual as 
fibras do grupo apical são formadas. 

23 C 

Segundo o conceito de erupção contínua a erupção não termina quando os dentes fazem contato 
funcional com seus antagonistas, mas continua durante toda a vida. A erupção ativa é 
coordenada pela atrição, onde os dentes fazem erupção para compensar a substância dentária 
gasta pela atrição. 

24 B 
Os vasos no ligamento periodontal estão contidos nos espaços intersticiais dos tecido conjuntivo 
frouxo entre as fibras principais e são conectados entre si formando um plexo em forma de rede. 

25 B 
Está entre uma das funções físicas do ligamento periodontal a transmissão de forças oclusais ao 
osso, com destaque para os dentes multirradiculares que apresentam ponto de rotação localizado 
no osso situado entre as raízes dentárias. 

26 C 
O Aa é apontado como microorganismo chave na Periodontite Juvenil Localizada. Sendo o 
primeiro e o principal agente etiológico da doença. 

27 C 

O defeito quimiotático é um fator predisponente para a PJL. A falha da resposta quimiotática dos 
neutrófilos diminui a habilidade do hospedeiro em responder aos patógenos. Os neutrófilos no 
sulco gengival apresentam aparência morfológica alterada e fagocitose diminuída. Associado ao 
alto número de Aa na PJL existem níveis elevados de anticorpos contra esse microorganismo no 
soro. 

28 A 
Os microorganismos cultiváveis preponderantes na PJG diferem daqueles encontrados na PJL. O 
P. gingivalis é a forma mais comumente isolada e contitui entre 13 a 20% do total. 

29 A 
A flora cultivável na periodontite associada à diabetes tipo I compõe-se de Capnocytophaga e 
Vibrio spp. anaeróbios, os quais correspondem, respectivamente, uma média de 24% e 13% da 
flora cultivável 

30 C 
A gengivite ulcerativa necrosante aguda pode ocorrer em uma área clinicamente saudável ou 
pode superpor-se a uma gengivite crônia ou bolsas periodontais, podendo qualquer região bucal 
ser acometida pela doença 

31 B 
O cemento radicular sofre alterações estruturais, químicas e citotóxicas e se transforma em 
agente perpetuador da doença periodontal. 

32 D 

As principais diferenças entre as bolsas infra e supra-ósseas são: o relacionamento entre a parede 
do tecido mole da bolsa e o osso alveolar, o padrão de destruição óssea e a direção das fibras 
transeptais do ligamento periodontal. No padrão de destruição angular a base da bolsa está apical 
à crista do osso alveolar de forma que o osso está adjacente à parede do tecido mole. 

33 B 
A doença periodontal altera os aspectos morfológicos do osso, além de reduzir sua altura. De 
acordo com Goldman & Cohen (1958) os defeitos angulares são classificados tendo como base o 
número de paredes ósseas. 

34 C 
O envolvimento de furca é um estágio da doença periodontal progressiva em dentes 
multirradiculares, e tem a mesma etiologia. A dificuldade do acesso a esta região tanto para o 
tratamento como para o controle de placa dificultam o tratamento da doença neste local. 



 

35 A 

A periodontite crônica está sempre associada à presença de placa. Áreas de envolvimento mais 
avançado da doença são normalmente associadas com controle de placa deficiente e podem ser 
observados em locais relativamente inacessíveis como áreas de furcas ou dentes 
malposicionados. 

36 C 
Quando forças oclusais excedem a capacidade de adaptação dos tecidos o resultado será injúria 
tecidual. Qualquer oclusão que produza injúria periodontal é traumática e, se não for corrigida 
resulta em fracasso da terapia periodontal. 

37 A 
O abscesso periodontal é uma inflamação purulenta localizada nos tecidos periodontais. O 
abscesso periodontal pode ter como uma das causas a bolsa periodontal que por sua vez, pode 
adquirir um trajeto tortuoso e originar um abscesso em local mais afastado. 

38 D 
O objetivo principal do tratamento é a eliminação do processo inflamatório e a correção das 
condições que o causam ou o perpetuam. 

39 D 
As indicações de curetagem são muito limitadas, podendo ser utilizadas como tratamento de 
manutenção, após raspagem e alisamento radicular, nos casos onde a cirurgia de redução da 
bolsa foi realizada previamente. 

40 B 
O reposicionamento do retalho resulta em manutenção da estética e ausência de sensibilidade 
radicular, pois não há exposição das superfícies radiculares. 

41 B 
A gengivectomia é realizada para eliminar bolsas periodontais e inclui a remodelagem como parte 
da técnica. A gengivoplastia só pode ser realizada na ausência de bolsas periodontais e tem 
finalidade única de harmonizar a anatomia gengival. 

42 B 
Neste tipo de retalho o osso permanece recoberto por uma camada de tecido conjuntivo e 
periósteo. O retalho tem a finalidade de eliminar a bolsa e aumentar a largura da gengiva 
inserida. 

43 C 

O Retalho de Widman Modificado tem intenção de eliminar o conteúdo da bolsa através da 
incisão em bisel interno a 1 ou 2mm da margem gengival. O propósito de reduzir ou não a 
profundidade da bolsa ocorre em outra etapa chamada de posicionamento do retalho (apical ou 
reposicionado). 

44 A 

A cirurgia periodontal serve a esta finalidade por criar acesso para a raspagem e alisamento 
radiculares adequados, estabelecer uma morfologia gengival que facilita o controle de placa pelo 
paciente. Além disso a cirurgia periodontal pode destinar-se à regeneração da inserção 
periodontal perdida pela doença destrutiva. 

45 B 
Neste tipo de tracionamento há tempo para a aposição óssea estimulada pela tração das fibras 
periodontais, porém esta deposição óssea não obedecerá a anatomia óssea original, sendo 
necessária a plastia cirúrgica do tecido ósseo. 

46 D 

O cálculo é a placa dentária aderida que está sofrendo mineralização, portanto para que haja a 
formação de cálculo deve existir a placa bacteriana, porém nem todas as placas se calcificam. 
Com base nestas diferenças os indivíduos são classificados como formadores abundantes, 
moderados ou leves e não formadores de cálculo. 

47 B 
A cirurgia permite a exposição da raiz para meticulosa instrumentação e o posicionamento apical 
do retalho que permite eliminação da bolsa sem grande prejuízo estético por se tratar de região 
posterior.  

48 D 
Neste caso um única sutura suspensória é usada para adaptar o retalho em volta do dente sem 
que haja a perfuração ou envolvimento do retalho oposto, o que torna melhor o processo de 
cicatrização local. 

49 C 
Assim como em outras infecções, as interações hospedeiro-bactérias determinam a natureza e a 
extensão da doença resultante. 

50 A 
São achados imunológicos significativos da periodontite de progressão rápida, sendo citado o 
autor PAGE, R.C. com pesquisa publicada no Journal Periodontology, 1983. 

51 A 
Impactação alimentar é a passagem forçada do alimento para o periodonto pelas forças oclusais, 
sendo a impactação alimentar uma causa muito comum da inflamação gengival. A falha em 
reconhecer e eliminar a impactação alimentar pode ser responsável pelo insucesso do tratamento. 

52 B 
O traumatismo crônico durante a escovação forma retrações gengivais moldadas de acordo com 
os movimentos da escovação. 

53 C 
A gengivite em pacientes com deficiência de vitamina C também é causada pela placa bacteriana, 
a deficiência vitamínica somente aumenta a gravidade da doença. 

54 * 
QUESTÃO ANULADA. 

55 B 
O epitélio oral reveste a crista e a superfície externa da gengiva marginal e a superfície da 
gengiva inserida. O epitélio sulcular reveste o sulco gengival, trata-se de um epitélio não 



 

queratinizado, fino que se estende desde o limite coronário do epitélio juncional até a crista da 
margem gengival. O epitélio juncional está aderido à superfície dentária e ao tecido conjuntivo 
gengival, com células agrupadas em dois estratos basal e suprabasal. 

56 C 
O tecido conjuntivo possui a capacidade de induzir o epitélio a formar ou não queratina. 

57 C 
O cemento celular é também conhecido como cemento secundário por ter sua formação iniciada 
mais tardiamente após o dente alcançar o plano oclusal. 

58 B 
A formação do cemento é mais rápida em regiões apicais para proporcionar a erupção do dente 
que perdeu estrutura devido ao desgaste por atrição. 

59 D 
Nesta teoria quando as forças oclusais são transmitidas ao dente o líquido extracelular extravasa 
do ligamento periodontal para os espaços medulares, através de foraminas na camada cortical, 
sendo este o principal sistema de amortecimento das forças oclusais. 

60 A 
Os cimentos cirúrgicos periodontais têm a capacidade de tomar presa e se manterem firmemente 
adaptados ao local sem causar danos à ferida cirúrgica, sendo considerado um importante aliado 
no controle pós-operatório. 
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CARGO:  PERIODONTIA (PER)  VERSÃO: B 
 
  

01 B 
A conjunção “pois”, tem o mesmo valor de significado na frase da expressão “ já que” 
introduzindo uma causa.   

02 A 
O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de 
um texto de opinião. 

03 C 

A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois 
elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a 
comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que 
o dinheiro. 

04 D 

Aspecto negativo: “No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar 
o tempo e lucrar mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, 
tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas.” “Por outro lado produz 
um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as 
mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os 
parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas 
mesmas.” 
Aspecto positivo: “Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo 
foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo.” 

05 D 

Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: “A corrida contra ele se dá em todas as 
esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos 
anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais 
velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No 
agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar 
mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via 
satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem 
capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar.” 

06 B 
O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é 
alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão 
“são alérgicos” (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo “qualidade”. 

07 B 
Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à “homens e mulheres” o que torna 
correto o uso do mesmo no masculino plural. 

08 D 

A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: “O tempo natural do crescimento de 
uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a 
motoserra pode durar apenas 5 minutos.” Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o 
tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico. 

09 A 
O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas 
palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável. 

10 A 
Em “o grande...” o “o” destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado 
do também determinante adjetivo “grande”. 

11 B 
As palavras “urgente” e “ não há tempo a perder” demonstram esta ansiedade. 

12 C 
O termo “sem” foi substituído pela expressão “ em que não há” cujo significado é o mesmo no 
contexto. 

13 C 
Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no 
discurso.  

14 D 
“Está relacionada com” O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, 
que é o “com que”, ou seja, a sensação... com o estilo de vida. 



 

15 C 

O fato de ser informativo está ligado à fonte “ revista ciência hoje”, revista de conteúdo científico. 
Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se 
ao fato de informações científicas comprovadas como: “Entretanto, os relógios continuam 
marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado.” 

16 A 

A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação 
referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até 
mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a 
presença de um diálogo.  

17 A 
No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o “e”, que 
neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção... 

18 C 
vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo. 

19 * 
QUESTÃO ANULADA 

20 A 
Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido 
pela preposição por + (os, as, o, a). 

21 B 
A gengivectomia é realizada para eliminar bolsas periodontais e inclui a remodelagem como parte 
da técnica. A gengivoplastia só pode ser realizada na ausência de bolsas periodontais e tem 
finalidade única de harmonizar a anatomia gengival. 

22 B 
Neste tipo de retalho o osso permanece recoberto por uma camada de tecido conjuntivo e 
periósteo. O retalho tem a finalidade de eliminar a bolsa e aumentar a largura da gengiva 
inserida. 

23 C 

O Retalho de Widman Modificado tem intenção de eliminar o conteúdo da bolsa através da 
incisão em bisel interno a 1 ou 2mm da margem gengival. O propósito de reduzir ou não a 
profundidade da bolsa ocorre em outra etapa chamada de posicionamento do retalho (apical ou 
reposicionado). 

24 A 

A cirurgia periodontal serve a esta finalidade por criar acesso para a raspagem e alisamento 
radiculares adequados, estabelecer uma morfologia gengival que facilita o controle de placa pelo 
paciente. Além disso a cirurgia periodontal pode destinar-se à regeneração da inserção 
periodontal perdida pela doença destrutiva. 

25 B 
Neste tipo de tracionamento há tempo para a aposição óssea estimulada pela tração das fibras 
periodontais, porém esta deposição óssea não obedecerá a anatomia óssea original, sendo 
necessária a plastia cirúrgica do tecido ósseo. 

26 D 

O cálculo é a placa dentária aderida que está sofrendo mineralização, portanto para que haja a 
formação de cálculo deve existir a placa bacteriana, porém nem todas as placas se calcificam. 
Com base nestas diferenças os indivíduos são classificados como formadores abundantes, 
moderados ou leves e não formadores de cálculo. 

27 B 
A cirurgia permite a exposição da raiz para meticulosa instrumentação e o posicionamento apical 
do retalho que permite eliminação da bolsa sem grande prejuízo estético por se tratar de região 
posterior. 

28 D 
Neste caso um única sutura suspensória é usada para adaptar o retalho em volta do dente sem 
que haja a perfuração ou envolvimento do retalho oposto, o que torna melhor o processo de 
cicatrização local. 

29 C 
Assim como em outras infecções, as interações hospedeiro-bactérias determinam a natureza e a 
extensão da doença resultante. 

30 A 
São achados imunológicos significativos da periodontite de progressão rápida, sendo citado o 
autor PAGE, R.C. com pesquisa publicada no Journal Periodontology, 1983. 

31 A 
Impactação alimentar é a passagem forçada do alimento para o periodonto pelas forças oclusais, 
sendo a impactação alimentar uma causa muito comum da inflamação gengival. A falha em 
reconhecer e eliminar a impactação alimentar pode ser responsável pelo insucesso do tratamento. 

32 B 
O traumatismo crônico durante a escovação forma retrações gengivais moldadas de acordo com 
os movimentos da escovação 

33 C 
A gengivite em pacientes com deficiência de vitamina C também é causada pela placa bacteriana, 
a deficiência vitamínica somente aumenta a gravidade da doença. 

34 * 
QUESTÃO ANULADA 

35 B 

O epitélio oral reveste a crista e a superfície externa da gengiva marginal e a superfície da 
gengiva inserida. O epitélio sulcular reveste o sulco gengival, trata-se de um epitélio não 
queratinizado, fino que se estende desde o limite coronário do epitélio juncional até a crista da 
margem gengival. O epitélio juncional está aderido à superfície dentária e ao tecido conjuntivo 



 

gengival, com células agrupadas em dois estratos basal e suprabasal. 

36 C 
O tecido conjuntivo possui a capacidade de induzir o epitélio a formar ou não queratina. 

37 C 
O cemento celular é também conhecido como cemento secundário por ter sua formação iniciada 
mais tardiamente após o dente alcançar o plano oclusal. 

38 B 
A formação do cemento é mais rápida em regiões apicais para proporcionar a erupção do dente 
que perdeu estrutura devido ao desgaste por atrição. 

39 D 
Nesta teoria quando as forças oclusais são transmitidas ao dente o líquido extracelular extravasa 
do ligamento periodontal para os espaços medulares, através de foraminas na camada cortical, 
sendo este o principal sistema de amortecimento das forças oclusais. 

40 A 
Os cimentos cirúrgicos periodontais têm a capacidade de tomar presa e se manterem firmemente 
adaptados ao local sem causar danos à ferida cirúrgica, sendo considerado um importante aliado 
no controle pós-operatório. 

41 A 

Em periodonto normal a largura da gengiva inserida corresponde à distância entre a junção 
mucogengival e a projeção da base do sulco lingual. A gengiva inserida está firmemente aderida 
ao periósteo do osso adjacente, sendo importante componente do periodonto de proteção. 
 

42 D 
As fibras do grupo apical irradiam-se ao cemento do osso alveolar no fundo do alvéolo. O 
cemento nesta região só está presente ao término da formação da raiz, momento no qual as 
fibras do grupo apical são formadas. 

43 C 

Segundo o conceito de erupção contínua a erupção não termina quando os dentes fazem contato 
funcional com seus antagonistas, mas continua durante toda a vida. A erupção ativa é 
coordenada pela atrição, onde os dentes fazem erupção para compensar a substância dentária 
gasta pela atrição. 

44 B 
Os vasos no ligamento periodontal estão contidos nos espaços intersticiais dos tecido conjuntivo 
frouxo entre as fibras principais e são conectados entre si formando um plexo em forma de rede. 

45 B 
Está entre uma das funções físicas do ligamento periodontal a transmissão de forças oclusais ao 
osso, com destaque para os dentes multirradiculares que apresentam ponto de rotação localizado 
no osso situado entre as raízes dentárias. 

46 C 
O Aa é apontado como microorganismo chave na Periodontite Juvenil Localizada. Sendo o 
primeiro e o principal agente etiológico da doença. 

47 C 

O defeito quimiotático é um fator predisponente para a PJL. A falha da resposta quimiotática dos 
neutrófilos diminui a habilidade do hospedeiro em responder aos patógenos. Os neutrófilos no 
sulco gengival apresentam aparência morfológica alterada e fagocitose diminuída. Associado ao 
alto número de Aa na PJL existem níveis elevados de anticorpos contra esse microorganismo no 
soro. 

48 A 
Os microorganismos cultiváveis preponderantes na PJG diferem daqueles encontrados na PJL. O 
P. gingivalis é a forma mais comumente isolada e contitui entre 13 a 20% do total. 

49 A 
A flora cultivável na periodontite associada à diabetes tipo I compõe-se de Capnocytophaga e 
Vibrio spp. anaeróbios, os quais correspondem, respectivamente, uma média de 24% e 13% da 
flora cultivável. 

50 C 
A gengivite ulcerativa necrosante aguda pode ocorrer em uma área clinicamente saudável ou 
pode superpor-se a uma gengivite crônia ou bolsas periodontais, podendo qualquer região bucal 
ser acometida pela doença. 

51 B 
O cemento radicular sofre alterações estruturais, químicas e citotóxicas e se transforma em 
agente perpetuador da doença periodontal. 

52 D 

As principais diferenças entre as bolsas infra e supra-ósseas são: o relacionamento entre a parede 
do tecido mole da bolsa e o osso alveolar, o padrão de destruição óssea e a direção das fibras 
transeptais do ligamento periodontal. No padrão de destruição angular a base da bolsa está apical 
à crista do osso alveolar de forma que o osso está adjacente à parede do tecido mole. 

53 B 
A doença periodontal altera os aspectos morfológicos do osso, além de reduzir sua altura. De 
acordo com Goldman & Cohen (1958) os defeitos angulares são classificados tendo como base o 
número de paredes ósseas. 

54 C 
O envolvimento de furca é um estágio da doença periodontal progressiva em dentes 
multirradiculares, e tem a mesma etiologia. A dificuldade do acesso a esta região tanto para o 
tratamento como para o controle de placa dificultam o tratamento da doença neste local. 

55 A 

A periodontite crônica está sempre associada à presença de placa. Áreas de envolvimento mais 
avançado da doença são normalmente associadas com controle de placa deficiente e podem ser 
observados em locais relativamente inacessíveis como áreas de furcas ou dentes 
malposicionados. 



 

56 C 
Quando forças oclusais excedem a capacidade de adaptação dos tecidos o resultado será injúria 
tecidual. Qualquer oclusão que produza injúria periodontal é traumática e, se não for corrigida 
resulta em fracasso da terapia periodontal. 

57 A 
O abscesso periodontal é uma inflamação purulenta localizada nos tecidos periodontais. O 
abscesso periodontal pode ter como uma das causas a bolsa periodontal que por sua vez, pode 
adquirir um trajeto tortuoso e originar um abscesso em local mais afastado. 

58 D 
O objetivo principal do tratamento é a eliminação do processo inflamatório e a correção das 
condições que o causam ou o perpetuam. 

59 D 
As indicações de curetagem são muito limitadas, podendo ser utilizadas como tratamento de 
manutenção, após raspagem e alisamento radicular, nos casos onde a cirurgia de redução da 
bolsa foi realizada previamente. 

60 B 
O reposicionamento do retalho resulta em manutenção da estética e ausência de sensibilidade 
radicular, pois não há exposição das superfícies radiculares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMANDO DA AERONÁUTICA 

GABARITO OFICIAL 
APÓS ANÁLISE DE RECURSOS   

 

CONCURSO: IE/EA CAMAR/CADAR/CAFAR 2009 

CARGO:  PERIODONTIA (PER) VERSÃO: C 
 
  

01 B 
O uso da crase está totalmente ligado à regência, seja nominal ou verbal, diz-se daquele que é 
alérgico a alguma coisa. Portanto o que temos aí é a fusão da preposição exigida pela expressão 
“são alérgicos” (a) com o artigo feminino que antecede o substantivo “qualidade”. 

02 B 
Em abraçaste-os, o pronome oblíquo (objeto direto) refere-se à “homens e mulheres” o que torna 
correto o uso do mesmo no masculino plural. 

03 A 
O prefixo i ( com variação para ir) tem o valor de significado de negação, assim como nas 
palavras ilegal, ilícito, imutável. Ou seja, significam: não é legal, não é lícito, não é mutável. 

04 D 

A resposta do gabarito confirma-se analisando o contexto: “O tempo natural do crescimento de 
uma árvore gigante pode demorar 50 anos. O tempo tecnológico de sua derrubada com a 
motoserra pode durar apenas 5 minutos.” Desta forma percebemos que o primeiro tempo é o 
tempo natural e o segundo, o tempo tecnológico. 

05 A 
Em “o grande...” o “o” destacado é um artigo que determina o substantivo desafio acompanhado 
do também determinante adjetivo “grande”. 

06 B 
A conjunção “pois”, tem o mesmo valor de significado na frase da expressão “ já que” 
introduzindo uma causa.   

07 A 
O formato do texto é uma confirmação de que não se trata de um manual de instruções e sim de 
um texto de opinião. 

08 D 

Aspecto negativo: “No agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar 
o tempo e lucrar mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, 
tudo é feito via satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas.” “Por outro lado produz 
um impacto sobre a natureza que possui seus tempos e ciclos. O impacto não é menor sobre as 
mentes das pessoas que se sentem atordoadas, particularmente as mais idosas, perdendo os 
parâmetros de orientação e de análise daquilo que está ocorrendo no mundo e com elas 
mesmas.” 
Aspecto positivo: “Logicamente, em todo esse processo há um elemento libertador pois o tempo 
foi, em grande parte, vivenciado como servidão. Não podemos detê-lo.” 

09 C 

A metáfora é: Tempo é dinheiro, já que metáfora é a comparação implícita que se faz entre dois 
elementos, ou seja, tempo e dinheiro. Ao dizer que tempo é dinheiro, está sendo feita a 
comparação entre tempo e dinheiro, que o tempo vale como o dinheiro, tem o mesmo valor que 
o dinheiro. 

10 D 

Confirma-se a resposta através do trecho a seguir: “A corrida contra ele se dá em todas as 
esferas, a começar pelo esporte. Em cada olimpíada busca-se superar todos os tempos 
anteriores, especialmente na clássica corrida dos cem metros. Os carros devem ser cada vez mais 
velozes, os aviões e os foguetes têm que superar a velocidade da geração anterior. No 
agronegócio se utilizam promotores químicos de crescimento para encurtar o tempo e lucrar 
mais. A internet é  de altíssima fluidez e sem cabos, pois, para ganhar tempo, tudo é feito via 
satélite E a aceleração atingiu especialmente as bolsas. Quanto mais rapidamente se transferem 
capitais de um mercado para outro, acompanhando o fuso horário, mais se pode ganhar.” 

11 A 

A regra indicada pelo gabarito como correta consta na gramática nas regras de pontuação 
referentes ao uso do travessão, as outras são regras de outras sinais da pontuação, ou até 
mesmo do travessão ( como o diálogo) mas não temos , neste caso, uma fala; o que elimina a 
presença de um diálogo.  

12 A 
No estudo das orações coordenadas temo a classificação das conjunções , entre elas o “e”, que 
neste caso dá idéia de soma, soma de duas situações: estilo de vida e percepção... 

13 * 
QUESTÃO ANULADA. 



 

14 C 
vêem : Acentuam-se os hiatos formados por ee, oo. 

15 A 
Na voz passiva, o objeto direto torna-se o agente da passiva, e o que era sujeito é introduzido 
pela preposição por + (os, as, o, a). 

16 B 
As palavras “urgente” e “ não há tempo a perder” demonstram esta ansiedade. 

17 C 
O termo “sem” foi substituído pela expressão “ em que não há” cujo significado é o mesmo no 
contexto. 

18 D 
“Está relacionada com” O que está é um fato ligado pela expressão em destaque a outro fato, 
que é o “com que”, ou seja, a sensação... com o estilo de vida. 

19 C 
Os verbos apresentados no enunciado estão na primeira pessoa do plural o que inclui o autor no 
discurso.  

20 C 

O fato de ser informativo está ligado à fonte “ revista ciência hoje”, revista de conteúdo científico. 
Além do próprio formato do texto. O nível de conhecimento superior ao do senso comum dá-se 
ao fato de informações científicas comprovadas como: “Entretanto, os relógios continuam 
marcando o tempo da mesma forma: fisicamente, o tempo não está sendo alterado.” 

21 A 
Impactação alimentar é a passagem forçada do alimento para o periodonto pelas forças oclusais, 
sendo a impactação alimentar uma causa muito comum da inflamação gengival. A falha em 
reconhecer e eliminar a impactação alimentar pode ser responsável pelo insucesso do tratamento. 

22 B 
O traumatismo crônico durante a escovação forma retrações gengivais moldadas de acordo com 
os movimentos da escovação. 

23 C 
A gengivite em pacientes com deficiência de vitamina C também é causada pela placa bacteriana, 
a deficiência vitamínica somente aumenta a gravidade da doença. 

24 * 
QUESTÃO ANULADA 

25 B 

O epitélio oral reveste a crista e a superfície externa da gengiva marginal e a superfície da 
gengiva inserida. O epitélio sulcular reveste o sulco gengival, trata-se de um epitélio não 
queratinizado, fino que se estende desde o limite coronário do epitélio juncional até a crista da 
margem gengival. O epitélio juncional está aderido à superfície dentária e ao tecido conjuntivo 
gengival, com células agrupadas em dois estratos basal e suprabasal. 

26 C 
O tecido conjuntivo possui a capacidade de induzir o epitélio a formar ou não queratina. 

27 C 
O cemento celular é também conhecido como cemento secundário por ter sua formação iniciada 
mais tardiamente após o dente alcançar o plano oclusal. 

28 B 
A formação do cemento é mais rápida em regiões apicais para proporcionar a erupção do dente 
que perdeu estrutura devido ao desgaste por atrição. 

29 D 
Nesta teoria quando as forças oclusais são transmitidas ao dente o líquido extracelular extravasa 
do ligamento periodontal para os espaços medulares, através de foraminas na camada cortical, 
sendo este o principal sistema de amortecimento das forças oclusais. 

30 A 
Os cimentos cirúrgicos periodontais têm a capacidade de tomar presa e se manterem firmemente 
adaptados ao local sem causar danos à ferida cirúrgica, sendo considerado um importante aliado 
no controle pós-operatório. 

31 A 
Em periodonto normal a largura da gengiva inserida corresponde à distância entre a junção 
mucogengival e a projeção da base do sulco lingual. A gengiva inserida está firmemente aderida 
ao periósteo do osso adjacente, sendo importante componente do periodonto de proteção. 

32 D 
As fibras do grupo apical irradiam-se ao cemento do osso alveolar no fundo do alvéolo. O 
cemento nesta região só está presente ao término da formação da raiz, momento no qual as 
fibras do grupo apical são formadas. 

33 C 

Segundo o conceito de erupção contínua a erupção não termina quando os dentes fazem contato 
funcional com seus antagonistas, mas continua durante toda a vida. A erupção ativa é 
coordenada pela atrição, onde os dentes fazem erupção para compensar a substância dentária 
gasta pela atrição. 

34 B 
Os vasos no ligamento periodontal estão contidos nos espaços intersticiais dos tecido conjuntivo 
frouxo entre as fibras principais e são conectados entre si formando um plexo em forma de rede. 

35 B 
Está entre uma das funções físicas do ligamento periodontal a transmissão de forças oclusais ao 
osso, com destaque para os dentes multirradiculares que apresentam ponto de rotação localizado 
no osso situado entre as raízes dentárias. 

36 C 
O Aa é apontado como microorganismo chave na Periodontite Juvenil Localizada. Sendo o 
primeiro e o principal agente etiológico da doença. 



 

37 C 

O defeito quimiotático é um fator predisponente para a PJL. A falha da resposta quimiotática dos 
neutrófilos diminui a habilidade do hospedeiro em responder aos patógenos. Os neutrófilos no 
sulco gengival apresentam aparência morfológica alterada e fagocitose diminuída. Associado ao 
alto número de Aa na PJL existem níveis elevados de anticorpos contra esse microorganismo no 
soro. 

38 A 
Os microorganismos cultiváveis preponderantes na PJG diferem daqueles encontrados na PJL. O 
P. gingivalis é a forma mais comumente isolada e contitui entre 13 a 20% do total. 

39 A 
A flora cultivável na periodontite associada à diabetes tipo I compõe-se de Capnocytophaga e 
Vibrio spp. anaeróbios, os quais correspondem, respectivamente, uma média de 24% e 13% da 
flora cultivável 

40 C 
A gengivite ulcerativa necrosante aguda pode ocorrer em uma área clinicamente saudável ou 
pode superpor-se a uma gengivite crônia ou bolsas periodontais, podendo qualquer região bucal 
ser acometida pela doença 

41 B 
O cemento radicular sofre alterações estruturais, químicas e citotóxicas e se transforma em 
agente perpetuador da doença periodontal. 

42 D 

As principais diferenças entre as bolsas infra e supra-ósseas são: o relacionamento entre a parede 
do tecido mole da bolsa e o osso alveolar, o padrão de destruição óssea e a direção das fibras 
transeptais do ligamento periodontal. No padrão de destruição angular a base da bolsa está apical 
à crista do osso alveolar de forma que o osso está adjacente à parede do tecido mole. 

43 B 
A doença periodontal altera os aspectos morfológicos do osso, além de reduzir sua altura. De 
acordo com Goldman & Cohen (1958) os defeitos angulares são classificados tendo como base o 
número de paredes ósseas. 

44 C 
O envolvimento de furca é um estágio da doença periodontal progressiva em dentes 
multirradiculares, e tem a mesma etiologia. A dificuldade do acesso a esta região tanto para o 
tratamento como para o controle de placa dificultam o tratamento da doença neste local. 

45 A 

A periodontite crônica está sempre associada à presença de placa. Áreas de envolvimento mais 
avançado da doença são normalmente associadas com controle de placa deficiente e podem ser 
observados em locais relativamente inacessíveis como áreas de furcas ou dentes 
malposicionados. 

46 C 
Quando forças oclusais excedem a capacidade de adaptação dos tecidos o resultado será injúria 
tecidual. Qualquer oclusão que produza injúria periodontal é traumática e, se não for corrigida 
resulta em fracasso da terapia periodontal. 

47 A 
O abscesso periodontal é uma inflamação purulenta localizada nos tecidos periodontais. O 
abscesso periodontal pode ter como uma das causas a bolsa periodontal que por sua vez, pode 
adquirir um trajeto tortuoso e originar um abscesso em local mais afastado. 

48 D 
O objetivo principal do tratamento é a eliminação do processo inflamatório e a correção das 
condições que o causam ou o perpetuam. 

49 D 
As indicações de curetagem são muito limitadas, podendo ser utilizadas como tratamento de 
manutenção, após raspagem e alisamento radicular, nos casos onde a cirurgia de redução da 
bolsa foi realizada previamente. 

50 B 
O reposicionamento do retalho resulta em manutenção da estética e ausência de sensibilidade 
radicular, pois não há exposição das superfícies radiculares. 

51 B 
A gengivectomia é realizada para eliminar bolsas periodontais e inclui a remodelagem como parte 
da técnica. A gengivoplastia só pode ser realizada na ausência de bolsas periodontais e tem 
finalidade única de harmonizar a anatomia gengival. 

52 B 
Neste tipo de retalho o osso permanece recoberto por uma camada de tecido conjuntivo e 
periósteo. O retalho tem a finalidade de eliminar a bolsa e aumentar a largura da gengiva 
inserida. 

53 C 

O Retalho de Widman Modificado tem intenção de eliminar o conteúdo da bolsa através da 
incisão em bisel interno a 1 ou 2mm da margem gengival. O propósito de reduzir ou não a 
profundidade da bolsa ocorre em outra etapa chamada de posicionamento do retalho (apical ou 
reposicionado). 

54 A 

A cirurgia periodontal serve a esta finalidade por criar acesso para a raspagem e alisamento 
radiculares adequados, estabelecer uma morfologia gengival que facilita o controle de placa pelo 
paciente. Além disso a cirurgia periodontal pode destinar-se à regeneração da inserção 
periodontal perdida pela doença destrutiva. 

55 B 
Neste tipo de tracionamento há tempo para a aposição óssea estimulada pela tração das fibras 
periodontais, porém esta deposição óssea não obedecerá a anatomia óssea original, sendo 
necessária a plastia cirúrgica do tecido ósseo. 



 

56 D 

O cálculo é a placa dentária aderida que está sofrendo mineralização, portanto para que haja a 
formação de cálculo deve existir a placa bacteriana, porém nem todas as placas se calcificam. 
Com base nestas diferenças os indivíduos são classificados como formadores abundantes, 
moderados ou leves e não formadores de cálculo. 

57 B 
A cirurgia permite a exposição da raiz para meticulosa instrumentação e o posicionamento apical 
do retalho que permite eliminação da bolsa sem grande prejuízo estético por se tratar de região 
posterior.  

58 D 
Neste caso um única sutura suspensória é usada para adaptar o retalho em volta do dente sem 
que haja a perfuração ou envolvimento do retalho oposto, o que torna melhor o processo de 
cicatrização local. 

59 C 
Assim como em outras infecções, as interações hospedeiro-bactérias determinam a natureza e a 
extensão da doença resultante. 

60 A 
São achados imunológicos significativos da periodontite de progressão rápida, sendo citado o 
autor PAGE, R.C. com pesquisa publicada no Journal Periodontology, 1983. 

 
 
 


