Prefeitura Municipal de Florianópolis
Secretaria Municipal de Administração

Caderno
de Prova
Odontólogo (Periodontia)
Dia: 16 de março de 2008 • Horário: das 14 às 18 h
Duração: 4 (quatro) horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova:
 se faltam folhas, se a seqüência de questões, no total de
50 (cinquenta), está correta;
 se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.
http://pmf.fepese.ufsc.br
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

(8 questões)

(15 questões)
2. Com base no texto, assinale ( V ) para verdadeiro e
( F ) para falso.

Texto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Em 1807, o imperador francês era o senhor absoluto da Europa. Seus exércitos haviam colocado de
joelhos todos os reis e rainhas do continente, numa
sucessão de vitórias surpreendentes e brilhantes.
Só não haviam conseguido subjugar a Inglaterra.
Protegidos pelo Canal da Mancha, os ingleses tinham
evitado o confronto direto em terra com as forças de
Napoleão. Ao mesmo tempo, haviam se consolidado
como os senhores dos mares na batalha de Trafalgar,
em 1805, quando sua Marinha de Guerra, sob o
comando de Lord Nelson, destruiu, na entrada do
Mediterrâneo, as esquadras combinadas da França e
da Espanha. Napoleão reagiu decretando o bloqueio
continental, medida que previa o fechamento dos
portos europeus ao comércio de produtos britânicos.
Suas ordens foram imediatamente obedecidas por
todos os países, com uma única exceção: o pequeno e
desprotegido Portugal.
GOMES, Laurentino. 1808. São Paulo: Planeta do Brasil, 2007, p. 33.

1. As afirmativas abaixo são falsas de acordo com o
texto. Assinale aquela que se torna verdadeira de
acordo com o texto se for trocada uma palavra ou
expressão pela que está entre parênteses.
a. (
b. (

) A Inglaterra havia sido subjugada. (derrotada)
) Napoleão permitiu que Portugal mantivesse o
comércio com a Inglaterra. (concordou)
c. ( ) As esquadras combinadas da França e da
Espanha derrotaram a esquadra inglesa.
(venceram)
d. ( ) As ordens de Napoleão decretando o bloqueio foram obedecidas tardiamente.
(precocemente)
e. ( X ) Os exércitos do imperador francês haviam
sofrido reveses surpreendentes. (obtido
vitórias)

(
(

(
(

(

) Em 1805, a Espanha estava aliada à França.
) A expressão “haviam colocado de joelhos”,
sublinhada no texto, poderia ser substituída
por “haviam derrotado”, sem significativa alteração de sentido.
) O verbo “subjugar”, destacado no texto, tem o
sentido de vencer, dominar.
) Em toda a Europa, nenhum país se atreveu a
desobedecer ao bloqueio continental decretado pelo imperador francês, com exceção de
Portugal e Inglaterra.
) O Canal da Mancha foi um empecilho para
a resistência interna dos ingleses às forças
inimigas.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–F
V–V–V–F–F
V–F–F–V–F
F–V–V–V–V
F–F–V–F–V

3. Assinale a alternativa em que as opções a) e b) são
igualmente corretas, em relação ao plural das palavras:
a. (
b.
c.
d.
e.

) a)
b)
( ) a)
b)
( ) a)
b)
( X ) a)
b)
( ) a)
b)

gás – gases
chapéu – chapéis
degrau – degrais
fuzil – fuzis
mares azul-escuros
uniformes verdes-garrafas
papel – papéis
farol – faróis
luvas cinzas
sapatos cor-de-rosa

.
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4. Considere as afirmativas abaixo, baseadas no texto.
I. O pronome seus, em “seus exércitos” (linha 2),
refere-se ao imperador francês; o mesmo
ocorre com o pronome sua, em “sua Marinha
de Guerra”, (linha 10).
II. Em “os ingleses tinham evitado o confronto
direto” (linhas 6 e 7), a expressão destacada é
um objeto direto.
III. Em “o fechamento dos portos europeus”
(linhas 14 e 15), a expressão destacada é um
objeto indireto.
IV. Em “Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países” (linha 16), a
expressão destacada é agente da passiva.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas são
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

I – II
II – IV
I – II – III
I – III – IV
II – III – IV

6. Leia atentamente as proposições abaixo:
1. Um assessor, dirigindo-se ao governador:
—Restituo a Vossa Excelência      
projeto de lei devidamente apreciado.
2. O prefeito, dirigindo-se aos vereadores:
—Estamos         
senso de responsabilidade.

no      

3. Um deputado, dirigindo-se a uma eleitora:
—Informo a V.Sa. de que         
observações serão levadas em consideração.
Assinale a alternativa que completa, de forma seqüencial e correta, as lacunas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

seu ; confiante ; seu ; suas
seu ; confiante ; seu ; vossas
seu ; confiante ; vosso ; suas
vosso ; confiantes ; seu ; vossas
vosso ; confiantes ; vosso ; vossas

7. Assinale a alternativa correta.
5. A partir do texto, analise as afirmativas abaixo:
I. “…tinham evitado o confronto direto com as
forças de Napoleão” pode ser substituída por
“tinham evitado o confronto direto com as
forças napoleônicas”, sem prejuízo do sentido
original.
II. Os vocábulos Mediterrâneo, britânicos e
países são acentuados devido à mesma regra
de acentuação gráfica.
III. “…numa sucessão de vitórias” tem o mesmo
sentido que “numa seqüência de vitórias”.
IV. Em “medida que previa o fechamento dos
portos” que é pronome relativo referente ao
vocábulo medida.
Assinale a alternativa correta.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
(X)
( )

Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão
corretas.
e. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.
.
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a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Precisam-se de digitadores.
Houveram muitas pessoas na festa.
Fazem cinco anos que Joana partiu.
Mais de um lavrador compraram tratores.
Pagaram a dívida o chefe e os funcionários.

8. Analise as proposições abaixo e assinale a única
correta.
a. ( ) Quero falar consigo.
b. ( ) Nunca viu-se tamanha bobagem!
c. ( X ) Assim como é correto dizer “Meus pais saíram
conosco” também é correta a frase “O chefe
falou com nós mesmos”.
d. ( ) As frases “Os rapazes não estavam rindo só
das meninas” e “Os rapazes não estavam rindo,
só das meninas” possuem o mesmo sentido.
e. ( ) Em “Suas ordens e decretos foram obedecidos”, o particípio obedecidos poderia estar no
feminino – obedecidas – sem prejuízo da correção gramatical e lingüística.
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Matemática

(3 questões)

9. Em dezembro de 2007, vigorava no Brasil a
seguinte tabela para o cálculo do imposto de renda
sobre os salários.
Imposto de renda retido na fonte
Tabela Progressiva Mensal
Base de cálculo (R$)
Até 1.313,69
De 1.313,70 até 2.625,12
Acima de 2.625,12

Alíquota %
–
15,0
27,5

Parcela a
deduzir (R$)
–
197,05
525,19

Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br Consulta: 12/12/2007

Com base nos dados fornecidos pela tabela, o imposto
de renda retido na fonte por uma pessoa que recebe
um salário mensal de R$ 3.000,00 é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

R$ 825,00
R$ 721,90
R$ 525,19
R$ 299,81
R$ 103,09

10. Um banco concedeu a um cliente um empréstimo
a juros simples por 18 meses. Se o montante (capital
inicial + juro) é igual a 190% do capital emprestado,
então a taxa mensal do empréstimo é:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

2%
5%
7%
10,5%
20%

11. Na preparação de um evento da prefeitura municipal trabalharam 25 funcionários (de mesma capacidade de trabalho) durante 18 dias. Decorridos os 18
dias do início da tarefa, foram contratados 5 funcionários (de mesma capacidade de trabalho dos primeiros)
que trabalharam junto com os primeiros durante 10
dias. Em quanto tempo teria sido concluída a tarefa se
os 30 funcionários tivessem trabalhado desde o início?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

14
21
25
28
30

Estudos Sociais

(2 questões)

12. Recentemente, na cidade de Bali na Indonésia,
190 países aprovaram o “Mapa do Caminho”, de
grande importância para o futuro da humanidade.
Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) O chamado Mapa do Caminho de Bali define
um roteiro com os princípios que vão guiar
as negociações do regime global de mudanças climáticas, que sucederá ao Protocolo de
Kyoto, a partir de 2012.
b. ( ) O Mapa do Caminho coloca fim ao conflito
entre a Coréia do Norte e Coréia do Sul, causa
de grande instabilidade na região desde a
Segunda Guerra Mundial.
c. ( ) O Mapa do Caminho sinaliza uma solução
para os conflitos tribais na África, principalmente na região do Saara, o que certamente
significará a salvação de milhares de vidas
humanas.
d. ( ) O Mapa do Caminho é um protocolo em que
se propõem medidas de combate à AIDS e
outras doenças sexualmente transmissíveis,
barateando o custo do tratamento para que
ele se torne acessível às nações mais pobres.
e. ( ) As diretrizes do Mapa do Caminho permitirão
o fim do conflito entre o governo do presidente Uribe e o movimento guerrilheiro na
Colômbia.

.
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13. Leia a notícia:
DF tem maior Índice de
Desenvolvimento Juvenil do País
A terceira edição do Índice de Desenvolvimento
Juvenil (IDJ), medida agora em 2007, e preparada
pelo pesquisador Julio Jacobo Waiselfizs, mostrou
que as mortes violentas caíram, a desigualdade social
diminuiu e a educação mostra avanços no País […]
“Há sinais de evolução, em especial na área de saúde.
Ainda é um processo vacilante, mas mostra que
há condições para que se melhore mais”, afirmou
Waiselfizs. As melhorias se concentram na educação e
na saúde, onde, pela primeira vez desde 2003, alguns
Estados, como São Paulo mostraram redução nos
casos de mortes violentas de jovens. “Não é homogêneo. Há muitas diferenças, houve aumento em alguns
lugares, mas existem pontos de queda”, explicou o
pesquisador.
Disponível em: http://noticias.br.msn.com/artigo.aspx?cpdocumentid=5890093. Acesso em 20/12/2007.

Assinale a alternativa verdadeira em relação ao “índice
de Desenvolvimento Juvenil do País”.
a. (

b.

c.
d.

e.

) A região nordeste, não obstante serem elevados os índices de pobreza, destacou-se entre
as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O Estado de Rondônia destacou-se, nesta
pesquisa, como o Estado que apresentou os
melhores índices em 2007.
( ) O Rio Grande do Sul vem em primeiro lugar
entre os Estados com os melhores IDJ do país.
( X ) O Distrito Federal e o Estado de Santa Catarina
destacaram-se entre as regiões com os melhores IDJ do Brasil.
( ) O pior Índice de Desenvolvimento Juvenil foi
alcançado, devido ao grande índice de violência urbana, pelo Estado de São Paulo.

Legislação
14. Assinale a alternativa correta:

a. ( X ) A vacância do cargo público decorrerá de
exoneração, demissão, aposentadoria ou
falecimento.
b. ( ) A posse do candidato aprovado em concurso
público ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da publicação do ato
de nomeação no órgão oficial de divulgação
do Município, prorrogável a requerimento do
interessado por mais 30 (trinta) dias ou, em
caso de doença comprovada, enquanto durar
o impedimento.
c. ( ) O prazo para o servidor entrar em exercício será de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contados da data da posse, sob pena de
exoneração.
d. ( ) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo
exercício, os servidores nomeados para cargo
de provimento efetivo em virtude de concurso público.
e. ( ) A carga horária normal do trabalho do servidor é de 40 (quarenta) horas semanais,
cumpridas em dias e horários próprios, se não
houver regulamentação específica.

15. Caracteriza-se a inassiduidade habitual pela falta
injustificada ao serviço:
a. (

b.

c.

d.

e.

.
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(2 questões)

) Por período igual ou superior a 30 (trinta) dias
intercalados, durante o período de 6 (seis)
meses.
( X ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 60 (sessenta)
dias intercalados, durante o período de 24
(vinte e quatro) meses.
( ) Por período igual ou superior a 90 (noventa)
dias intercalados, durante o período de 12
(doze) meses.
( ) Por período igual ou superior a 120 (cento e
vinte) dias intercalados, durante o período de
24 (vinte e quatro) meses.
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Conhecimentos Específicos
16. Com relação à anatomia macroscópica da gengiva, podemos afirmar:

(35 questões)

a. (

18. Os índices periodontais têm seu papel fortemente
associado ao conhecimento que se tem sobre a etiologia e patogenia da Doença Periodontal. Sobre eles,
sabemos que:

b.

a. (

c.
d.
e.

) A mucosa de revestimento é composta pela
gengiva e pelo revestimento do palato duro.
( X ) A mucosa mastigatória é composta pela gengiva e pelo revestimento do palato duro.
( ) A gengiva livre e a gengiva inserida fazem
parte da mucosa de revestimento.
( ) A gengiva livre é delimitada apicalmente pela
junção mucogengival.
( ) As relações de contato entre os dentes não
são determinantes para a forma da papila
interdental.

b.

c.

d.
17. Com relação à anatomia microscópica do periodonto, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O ligamento periodontal é o tecido epitelial,
ricamente vascularizado, que une o cemento
ao osso alveolar.
( ) O cemento radicular sofre remodelação e
reabsorção fisiológicas, bem como formação
contínua ao longo da vida.
( X ) A nutrição do osso é sustentada por vasos sanguíneos presentes nos canais de Harvers que se
conectam com vasos nos canais de Volkmann.
( ) As chamadas fibras de Sharpey são fibras que
circundam o elemento dental, mas não estão
inseridas ao osso alveolar.
( ) Os osteoclastos são células ligadas à neoformação óssea e os osteoblastos à reabsorção
óssea.

e.

) O índice de placa de Silness e Löe é um índice
dicotômico, baseado na simples presença ou
ausência de placa.
( ) O índice periodontal de Rusell é um índice
irreversível, visto que a perda de inserção é
avaliada.
( ) O índice de doença periodontal de Ramjofrd
é baseado na avaliação da profundidade
da bolsa, com isso, identificando perda de
inserção.
( X ) O PSR (Periodontal Screening & Recording)
é um índice utilizado na seleção e monitoramento de pacientes periodontais que, freqüentemente, superestima a doença.
( ) O PSR (Periodontal Screening & Recording) foi
desenvolvido para levantamentos epidemiológicos extensos, sendo eficaz no cálculo de
necessidades de tratamento comunitárias.

19. Com relação à placa dental, hoje considerada um
biofilme verdadeiro, é correto afirmar que:
a. (
b.
c.

d.

e.

) No ambiente supragengival, a maioria das
bactérias é anaeróbia.
( ) A presença de leucócitos é bastante comum
na placa supragengival.
( ) A composição microbiana da placa dental
é bastante similar, tanto no ambiente supra
quanto no subgengival.
( ) A maior parte do biofilme é composta por
bactérias e fungos e uma matriz intermicrobiana rica em lipídios.
( X ) Bactérias localizadas subgengivalmente têm
a capacidade de invadir túbulos dentinários e tecidos moles adjacentes à superfície
radicular.

.
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20. Com relação ao tratamento não cirúrgico da
Doença Periodontal, é verdadeiro afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

) A diminuição da profundidade à sondagem
mostra o ganho de inserção após a raspagem.
( ) A raspagem é o melhor procedimento para
tratamento de bolsas periodontais, porém só
está indicada na presença de cálculo.
( ) A experiência do operador é um fator chave
no uso da raspagem como forma de tratamento de bolsas rasas.
( X ) A “sobre-instrumentação”, visando remover
placa e cálculo para deixar a superfície radicular “lisa e dura”, pode trazer mais danos que
benefícios.
( ) Os instrumentos sônicos para raspagem têm
movimentação a ar e produzem vibrações
na ponta das curetas de até 1500 ciclos por
segundo.

21. Sobre a inter-relação Endodontia e Periodontia,
podemos afirmar que:
a. (
b.

c.

d.

e.

) A freqüência de lesões periodontais provocadas por infecções endodônticas é bastante alta.
( ) Sempre que uma fístula endodôntica drenar
via ligamento periodontal, o reparo após terapia endodôntica incluirá a persistência de um
defeito periodontal.
( X ) Lesões inflamatórias periodontais podem se
desenvolver e serem mantidas na parte lateral
da raiz, sendo provenientes de infecções nos
canais laterais radiculares.
( ) Quanto mais longe da gengiva marginal as
perfurações radiculares estiverem, maior a
chance de proliferação do epitélio do sulco
para a área onde ocorreram.
( ) Os procedimentos de raspagem e alisamento
radiculares são capazes de afetar a vitalidade
pulpar.

.
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22. A gravidez não é uma contra-indicação para
a seguinte vacina recomendada para a equipe
odontológica:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Tétano.
Sarampo.
Varicela (vírus vivos).
Rubéola (vírus vivos).
Hepatite B (DNA recombinante).

23. Em relação aos equipamentos de proteção individuais (EPI) recomendados para a equipe odontológica,
é correto afirmar:
a. ( X ) O risco de contrair uma conjuntivite está
aumentado em profissionais que não fazem
uso de óculos de proteção.
b. ( ) Os modelos de acionamento de cadeiras
odontológicas, mochos e torneiras que oferecem menor risco de infecção são os manuais.
c. ( ) A perda da sensibilidade tátil fina aliada à
inflamabilidade são justificativas aceitáveis
para evitar o uso de luvas.
d. ( ) Luvas de silicone e de vinil são contra-indicadas para o manuseio de materiais de moldagem à base de silicone.
e. ( ) Todas as máscaras odontológicas disponíveis
no mercado têm eficiência de filtragem similar,
ou seja, em torno de 99%.
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24. Assinale a alternativa correta:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O teste colorimétrico é tão eficiente quanto o
biológico no monitoramento da eficiência dos
processos de esterilização por calor.
( ) Instrumentos de aço carbono, como as curetas de periodontia, têm seu corte protegido
ao serem esterilizados em estufa.
( ) A principal vantagem de se utilizar a esterilização a frio é a facilidade que se tem para monitorar sua eficiência.
( X ) A radiação ultravioleta de comprimento de
onda entre 240 e 280 nm é eficiente na inativação de microorganismos, pela destruição
dos ácidos nucleicos.
( ) Para atestar a esterilização pelo calor são
utilizados indicadores biológicos com
Porphyromonas gingivalis, que devem ser
usados uma vez por semana.

25. Sobre o controle químico do biofilme dental,
podemos afirmar:
a. ( X ) Os agentes químicos para controle de placa
mais eficazes são aqueles que mostram uma
persistência de ação na boca avaliada em horas.
b. ( ) Agentes químicos com ação antiadesiva ou
removedora de placa são os mais utilizados
hoje em dia, sendo usados em colutórios e
dentifrícios.
c. ( ) Os colutórios bucais parecem ser o melhor
meio para administração de agentes químicos
antiplaca por serem o veículo mais utilizado
pela população em geral.
d. ( ) Os dentifrícios mais efetivos são aqueles que
possuem em sua formulação agentes químicos antipatogênicos que impedem o desenvolvimento de gengivite.
e. ( ) A capacidade de adsorção do agente químico
às superfícies orais tem baixa influência na
sua eficácia.

26. Assinale a alternativa correta a respeito da
clorexidina:
a. (

b.
c.

d.

e.

) É um potente antimicrobiano com ação
sobre um grande número de bactérias Grampositivas e Gram-negativas, mas é ineficaz
sobre todos os vírus, inclusive HBV e HIV.
( ) Tem ação sobre alguns fungos e leveduras,
porém não se mostra eficaz contra cândida.
( ) A pigmentação dentária, um dos efeitos colaterais de seu uso prolongado, é do tipo intrínseca e é facilmente removível.
( ) Seu uso, na concentração de 0,12 ou 0,2%
duas vezes ao dia, tem especial participação
na redução da formação de cálculo supragengival nas superfícies dentárias.
( X ) Usada na formulação de enxaguatórios ou
géis pode contribuir consideravelmente
na redução da contagem de Streptococcus
mutans em indivíduos suscetíveis à cárie.

27. Antibióticos têm sido utilizados no tratamento
das Doenças Periodontais. Sobre seus efeitos colaterais, podemos afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

) As tetraciclinas não costumam apresentar
interação com contraceptivos orais.
( X ) Náuseas e diarréias são comuns a várias classes de antibióticos, como penicilina, tetraciclina, metronidazol e clindamicina.
( ) A sensação desagradável de gosto metálico
é o efeito colateral mais freqüente no uso de
penicilina.
( ) Colite pseudomembranosa e hepatite podem
ocorrer, porém são pouco freqüentes quando
se faz uso de metronidazol.
( ) Língua pilosa pode ocorrer, porém é pouco
freqüente quando se faz uso de tetraciclina.

.
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28. As cirurgias periodontais podem ser uma alternativa de tratamento coadjuvante à terapia relacionada
ao controle do biofilme. Neste contexto, é verdadeiro:
a. ( X ) O retalho reposicionado apicalmente apresenta profundidade mínima de bolsa ou sulco
de profundidade normal após a cirurgia.
b. ( ) O retalho de Widman modificado é contra-indicado em áreas estéticas por promover uma
maior exposição das superfícies radiculares.
c. ( ) A redução da inflamação após terapia inicial
torna os tecidos menos fibrosos e menos firmes, o que facilitará a manipulação cirúrgica
dos tecidos moles.
d. ( ) A cirurgia de gengivectomia é uma excelente
escolha para a redução das profundidades
de bolsa, especialmente quando se necessita
acesso ao tecido ósseo.
e. ( ) O retalho original de Widman apresenta
cicatrização por segunda intenção, causando
maior desconforto ao paciente em relação à
gengivectomia.

30. Assinale a alternativa correta sobre os enxertos
utilizados na terapia cirúrgica periodontal:
a. (

b.
c.

d.

e.

) Enxertos transplantados entre indivíduos da
mesma espécie, porém diferentes geneticamente, são chamados xenoenxertos.
( ) Os aloenxertos são aqueles que utilizam
materiais sintéticos como substitutivos ósseos.
( ) Os enxertos aloplásticos são os materiais de
escolha, quando se objetiva obter regeneração periodontal.
( X ) Os enxertos autógenos evitam problemas
potenciais de histocompatibilidade e transmissão de doenças.
( ) A melhor escolha entre os enxertos autógenos são aqueles obtidos do osso medular da
crista ilíaca.

31. Existem alguns fatores que afetam os resultados
clínicos da Regeneração Tecidual Guiada (RTG) em
defeitos infra-ósseos. Sobre eles, é verdadeiro afirmar:
a. (

29. Quando se compara clinicamente os resultados
obtidos com as terapias periodontais cirúrgica e nãocirúrgica, verifica-se que:
a. (
b.

c.
d.
e.

) Existem evidências de que o acúmulo de
placa é maior após tratamento cirúrgico.
( ) A maior parte dos estudos mostra maior redução dos quadros de gengivite após terapia
cirúrgica.
( ) Em bolsas profundas (≥ 7mm), a cirurgia costuma provocar perda de inserção.
( ) A recessão gengival tem sido observada
somente após terapia cirúrgica.
( X ) A remoção do epitélio da bolsa e da lesão de
tecido mole não são pré-requisitos para uma
adequada cicatrização após terapia.

.
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b.
c.

d.

e.

) Os resultados da RTG em pacientes fumantes
não apresentam diferenças significativas em
relação aos não-fumantes.
( ) A hipermobilidade dental, mesmo severa, não
afeta os resultados clínicos da RTG.
( X ) Quanto mais profundo o defeito ósseo, maior
a melhora clínica observada, enquanto que
quanto mais largo ele for, menores os ganhos
de inserção e ósseo.
( ) Dentes tratados endodônticamente têm pior
resultado cicatricial em longo prazo quando
seus defeitos ósseos profundos são tratados
através de RTG.
( ) As técnicas cirúrgicas de preservação da
papila são incapazes de diminuir a prevalência de exposição da membrana, principal fator
complicador da RTG.

Prefeitura Municipal de Florianópolis

32. Assinale a alternativa correta:
a. ( X ) O tratamento ressectivo das lesões de furca
deve avaliar a relação custo-benefício, tendo
em vista a possibilidade de colocação de
implantes osseointegrados.
b. ( ) A Regeneração Tecidual Guiada é uma das
melhores alternativas de tratamento em
lesões de furca grau III.
c. ( ) A ressecção radicular é freqüentemente utilizada no tratamento de leões de furca grau I.
d. ( ) Ganhos de inserção clínica em defeitos de
furca, mesmo que parciais, são determinantes
para um melhor controle de placa no sítio.
e. ( ) A tunelização é a técnica de escolha pra o
tratamento de lesões de furca grau III em
molares superiores.

33. Sobre a relação entre a Ortodontia e a Periodontia,
é verdadeiro afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) O risco de recorrência de um processo patológico periodontal ativo está aumentado em
pacientes submetidos à Ortodontia.
( X ) A extrusão dentária ortodôntica está indicada
para diminuir defeitos intra-ósseos e para
aumentar o tamanho da coroa clínica de um
dente isolado.
( ) A presença de um periodonto reduzido é
uma forte contra-indicação ao tratamento
ortodôntico ativo, mesmo em pacientes
controlados.
( ) A verticalização ortodôntica de molares sempre resulta em ganho de inserção clínica na
região de furca.
( ) A contenção móvel superior após tratamento
ortodôntico em pacientes periodontais tem
demonstrado melhores resultados que a fixa.

34. Sobre a Terapia Periodontal de Suporte (TPS),
podemos afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Pacientes com baixa adesão aos programas de
TPS têm índices de recidiva similares aos que
comparecem com freqüência.
( ) Numa consulta de TPS, a primeira parte é
dedicada ao exame de reavaliação e é a mais
longa, em torno de 30 a 40 minutos.
( X ) A freqüência e a forma de abordagem dos
pacientes nas visitas de TPS devem ser estabelecidas com base em uma avaliação de risco individual para a progressão da Doença Periodontal.
( ) Os intervalos entre as consultas de TPS são
determinados e fixados na primeira consulta
de reavaliação que o paciente faz.
( ) Exames radiográficos periódicos são altamente eficientes em demonstrar a manutenção da saúde do periodonto.

35. É considerada como forma de lesão aguda do
periodonto:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Pericoronarite.
Periodontite Crônica.
Periodontite Agressiva.
Hiperplasia medicamentosa.
Trauma de Oclusão.

36. Qual o principal objetivo da raspagem e alisamento radicular em pacientes periodontais?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Eliminar recessão gengival.
Promover neoformação óssea.
Remover tecido de granulação.
Remover placa bacteriana e cálculo.
Tornar a superfície radicular biocompatível.

.
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37. Um instrumento periodontal indicado para raspagem e alisamento radicular das faces distais de dentes
posteriores é:

40. Ao orientar nossos pacientes sobre o uso de agentes químicos no controle do biofilme dental, é correto
afirmar que:

a.
b.
c.
d.
e.

a. (

(X)
( )
( )
( )
( )

Cureta de Gracey 13-14
Cureta de Gracey 11-12
Cureta de Gracey 07-08
Cureta de Gracey 05-06
Cureta de Gracey 01-02

b.

c.
38. Podemos afirmar sobre a Classificação de
Doenças Periodontais de 1999 e os conhecimentos
que se tem sobre o tema:
a. (

b.
c.

d.
e.

) A concentração familiar dos casos é um
aspecto bastante comum na Periodontite
Crônica.
( ) A Periodontite Crônica só está presente em
adultos.
( ) Na Periodontite Agressiva Localizada, os dentes mais freqüentemente envolvidos são os
pré-molares.
( ) A gengivite associada à gravidez não pode ser
revertida por um adequado controle de placa.
( X ) A quantidade de destruição periodontal presente na Periodontite Crônica é proporcional
à higiene bucal, índice de placa bacteriana e
demais fatores de risco sistêmicos.

d.

39. Sobre os abscessos periodontais, é correto
afirmar:
a. (
b.

c.
d.

e.

) Sua prevalência é similar em pacientes periodontais tratados e não-tratados.
( X ) A destruição periodontal adicional por eles
provocada em dentes com periodonto reduzido pode indicar o dente à extração.
( ) Os pré-molares representam mais de 50% do
total de formação de abscessos.
( ) Costumam ocorrer freqüentemente após o
uso de antibióticos sistêmicos, mesmo em
pacientes não periodontais.
( ) Não são observadas bactérias no interior do
tecido conjuntivo comprometido.

.
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e.

) Ainda não foi possível adicionar agentes com
ação antimicrobiana aos cremes dentais.
( ) O uso de irrigação subgengival ainda parece
ser o meio de utilização de agentes químicos
para controle de biofilme que apresenta a
melhor relação custo-benefício.
( ) O cloreto de cetilperidíneo provou ser o
agente anti-placa mais eficaz entre os produtos comerciais disponíveis.
( X ) A clorexidina não é tóxica no uso oral, na concentração recomendada, e também não está
ligada ao aparecimento de resistência bacteriana e ou super-infecção.
( ) O uso de agentes químicos no controle do
biofilme dental, através de bochechos, já
pode ser indicado como substituto ao controle mecânico nos dias atuais.

41. Que sinal ou sintoma não é característico de uma
reação anafilática?
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Asfixia.
Edema de glote.
Aumento da pressão arterial.
Dificuldade para respirar.
Urticária.

42. A cárie hoje é vista como um desequilíbrio presente na cavidade oral. Para o seu desenvolvimento, é
determinante a presença de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Lactobacilos.
Uma dieta cariogênica.
Um hospedeiro suscetível.
Bactérias do grupo mutans.
Uma interação entre múltiplos fatores, como
dieta, microbiota e susceptibilidade do
hospedeiro.
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43. Podemos afirmar, em relação às cirurgias periodontais, que:

45. Sobre o plano de tratamento periodontal sabemos que:

a. (

a. (

b.

b.

c.

d.
e.

) Ao se tratar a Doença Periodontal com cirurgias, obtemos os mesmos resultados em
pacientes fumantes e não-fumantes.
( ) A Terapia Periodontal de Suporte pode ser
dispensada quando eliminamos as bolsas
periodontais residuais através de técnicas
cirúrgicas.
( X ) Acesso para raspagem e alisamento radicular,
correção de alterações estéticas da margem
gengival e correção das distâncias biológicas,
quando invadidas, estão entre as principais
indicações de cirurgias periodontais hoje.
( ) As técnicas cirúrgicas regenerativas periodontais são altamente previsíveis.
( ) Pacientes com anemia, mesmo que branda
ou compensada, não devem ser submetidos à
cirurgia periodontal.

44. Assinale a alternativa correta em relação à terapia
mucogengival:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Através do enxerto gengival livre, conseguimos os melhores resultados estéticos quando
realizamos recobrimentos radiculares.
( X ) Os retalhos deslocados com ou sem o uso
de enxertos sub-epiteliais são bem indicados para a realização de recobrimentos
radiculares.
( ) O teste de DNA é útil para verificar se um
retalho deslocado sobre o rebordo tem boa
previsibilidade de aumentar a faixa de tecido
ceratinizado.
( ) Segundo a classificação de Miller, de 1985,
sobre as recessões gengivais, em lesões de
classe I e II é improvável se alcançar um recobrimento radicular completo.
( ) O nível de tecido periodontal de suporte nas
proximais do elemento dental não é relevante
para determinar a previsibilidade de resultados obtidos no recobrimento radicular.

c.

d.

e.

) O exame de reavaliação não é determinante
na decisão de tratamento complementar após
terapia inicial não-cirúrgica.
( ) O controle de placa supragengival parece ser
suficiente para se obter bons resultados clínicos no tratamento periodontal, com ganhos
de inserção, mesmo em casos onde bolsas
profundas estão presentes.
( ) O plano de tratamento periodontal independe de um diagnóstico prévio da condição
sistêmica do paciente.
( X ) A mobilidade dentária aumentada é parâmetro insuficiente para identificar sítios de
doença ativos.
( ) Pacientes que não conseguem um bom controle de placa e mantêm profundidades de
sondagem altas após terapia inicial não cirúrgica devem receber complentação cirúrgica.

46. Assinale o que é verdadeiro a respeito da
Periodontite Agressiva:
a. ( X ) A progressão das perdas de inserção e óssea
pode ser auto-interrompida.
b. ( ) É caracterizada por perda de inserção e destruição óssea lentas e contínuas em pacientes
jovens.
c. ( ) É comum apresentar quantidade de placa
compatível com a severidade da destruição
periodontal.
d. ( ) Acomete apenas pacientes jovens, abaixo de
30 anos.
e. ( ) Possui alta prevalência entre crianças e adultos jovens.

.
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47. Assinale o que é verdadeiro a respeito da
Periodontite Crônica:

50. Sobre os mecanismos de defesa do hospedeiro,
assinale a alternativa correta:

a. ( ) É mais prevalente em crianças e adolescentes.
b. ( X ) Fatores predisponentes locais e fatores de
risco sistêmicos, como o diabetes, influenciam
diretamente a sua progressão.
c. ( ) A quantidade de destruição periodontal não é
compatível com a higiene bucal e o índice de
placa.
d. ( ) Não sofre influência dos fatores do hospedeiro, imunológicos ou inflamatórios, nas suas
patogenia e progressão.
e. ( ) O tratamento periodontal é efetivo e apresenta taxas de perda dentária similares em
paciente com ou sem manutenção.

a. (

48. Quando comparamos pacientes fumantes e nãofumantes, observamos nos fumantes:
a. ( ) Menos dentes com envolvimento de furca.
b. ( X ) Menos gengivite e sangramento à sondagem.
c. ( ) Presença de sondagem mais profunda, porém
com menor número de bolsas.
d. ( ) Menor perda de inserção, incluindo retração
gengival.
e. ( ) Menor perda de osso alveolar, porém com
maior perda dentária.

49. Sobre o Diabetes melittus (DM), é correto afirmar:
a. (

b.
c.

d.
e.

) O DM Tipo II é caracterizado pela reduzida
produção de insulina, devido à destruição das
células β do pâncreas.
( ) O DM Tipo I é mais gradual e menos grave,
geralmente apresentando-se após os 40 anos.
( X ) Diminuição do fluxo salivar e queimação na
boca ou língua podem ser uma queixa de
pacientes diabéticos mal controlados.
( ) O tratamento periodontal é incapaz de afetar
o controle metabólico dos diabéticos Tipo II.
( ) A progressão da Doença Periodontal pode
estar favorecida pela função aumentada de
leucócitos polimorfonucleares em diabéticos
não controlados.
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b.

c.

d.

e.

) A proporção das subclasses de IgG é diferente
no soro e no fluido do sulco gengival.
( ) As reações inatas, que envolvem a resposta
inflamatória, são as mais eficientes no controle das Doenças Periodontais por apresentarem ação mais específica que as adaptativas.
( ) A dor é um dos sinais clássicos da inflamação
e pode ser observado na Periodontite com
freqüência.
( X ) O tratamento periodontal é capaz de melhorar quantitativa e qualitativamente a resposta
imune humoral.
( ) A função do macrófago de “apresentação de
antígeno” é realizada no sulco gengival.

.
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