
2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PERIODONTIA

21. O aparelho Periotest foi desenvolvido para determinar o grau de mobilidade que o 
elemento  dentário  apresenta.  Quando a escala  Periotest  (valores  do Periotest)  afere o 
valor de - 4 (menos quatro), isto significa dizer que:

          a) O dente está clinicamente firme.
          b) Há um primeiro sinal perceptivel de movimentação.
          c) A coroa desvia-se em torno de 1 (um) milímetro de sua posição normal.
          d) Mobilidade facilmente observada.

22. Socransky e colaboradores (1998) determinaram os Complexos Microbianos, uma 
vez que a associação das espécies de bactérias dentro do biofilme misto não é aleatória. 
Assim, as bactérias pertencentes ao Complexo Roxo são:

         a) P. intemedia e P. nigrescens.
         b) V. parvula e A. odontolyticus.

           c)  C. gracilis e C. rectus.
           d)  B. forsythus e E. nodatum.

23. Foi  mostrado que  a  grande maioria  dos  anticorpos  reativos  aos  antígenos  do  A. 
Actinomycetemcomitans em uma Periodontite Agressiva consiste nos:

          a) IgG1.
          b) IgG2.
          c) IgG3.
          d) IgG4.

24. “Ilhas e cordas de células epiteliais malignas são observadas infiltrando os tecidos 
subjacentes.  Quantidades variáveis de pérolas de ceratina são observadas e, em geral, 
uma  reação  inflamatória  intensa  é  observada  no  estroma”.  Estamos  falando  das 
características  histopatológicas  de  qual  neoplasma  maligno  de  tecidos  moles  do 
periodonto

        a) Sarcoma de Kaposi.
          b) Linfoma Maligno.
          c) Doença de Células de Langerhans.
          d) Carcinoma de Células Escamosas.

25. O Cisto Periodontal Lateral se localiza de forma predominante na:

          a) Região de caninos e pré-molares inferiores.
          b) Região de molares inferiores.
          c) Região de caninos e pre-molares superiores.
          d) Região de molares superiores.



26. Entre as diversas técnicas de escovação, aquela que é particularmente efetiva nos 
casos de recessão da papila interdental, em virtude da penetração das cerdas nos espaços 
interproximais é a:

        a) Técnica de Stillman.
        b) Técnica de Charters.
        c) Técnica de Bass.
        d) Técnica de Leonard.

27. As substâncias glicerina e sorbitol, encontradas nos cremes dentais, são substâncias:

         a) Flavorizantes. 
       b) Detergentes.

         c) Umectantes.
         d) Espessadores.

28. O dispositivo  mais  amplamente  utilizado para a  aplicação local  do metronidazol, 
dentro de bolsas periodontais é:

         a) Fibra.
         b) Tiras de Acrílico.
         c) Membrana.
         d) Gel
 
29. Entre as técnicas cirúrgicas utlizadas no tratamento de bolsas periodontais, aquelas 
em que não são utilizadas incisões relaxantes são:

        a) Retalho de Neuman e Retalho Original de Widman.
        b) Retalho posicionado apicalmente e Retalho de Neuman. 

      c) Retalho Modificado de Widman e Retalho Original de Widman.
        d) Retalho Modificado (Retalho de Kirkland) e Retalho Modificado de Widman.

30. “A agulha penetra pela face externa do retalho vestibular do lado mesial do dente, 
contorna a superfície lingual e retorna perfurando o retalho vestibular pelo lado distal do 
dente. A sutura é levada de volta ao ponto inicial passando novamente pela face lingual, e 
assim amarrada”. Esta técnica descreve qual tipo de sutura:

        a) Colchoeiro.
        b) Colchoeiro Modificado.
        c) Suspensória.
        d) Contínua.



31. Na avaliação organoléptica, um “juiz” treinado cheira o ar expirado pelo paciente 
(hálito)  e  avalia  se  é  ou  não desagradável,  usando uma escala  de  intensidade,  como 
proposto  por  Rosenberg  e  McCulloch,  técnica  esta   unicamente  baseada  nos  orgãos 
olfatórios do clínico. Quando se diagnostica a halitose nesta técnica e se afere o valor de 
3(três), isso significa dizer que a halitose possui: 

       a) Odor leve, mas claramente perceptível.
       b) Odor moderado.
       c) Odor forte e ofensivo.
       d) Odor extremamente fétido.

32. O uso do Retalho Posicionado Lateralmente para cobrir áreas com retração gengival, 
foi descrito por:

a)  Grupe e Warren
b)  Cohen e Ross
c)  Gottlow e Cafesse
d)  Miller e Pennel

33. Entre  as  técnicas  utilizadas  para  realizar  uma  cirurgia  de  enxerto  de  tecido 
conjuntivo, aquela que não é preconizada é:

a)  Retalho posicionado coronariamente
b)  Retalho posicionado apicalmente
c)  Retalho “técnica do envelope”
d)  Retalho posicionado lateralmente

34. O Biogran®, material aloplastico usado em enxertias ósseas, é um(a):

         a) Hidroxiapatita.
         b) Beta fosfato tricálcico.
         c) Polímero.
         d) Vidro.

35. O patógeno periodontal de maior crescimento seletivo na placa subgengival durante o 
início de gengivite na gravidez é:

a) B. forsythus.
b) E. corrodens.
c) F. nucleatum.
d) P. intermedia.



36. Em  alguns  casos  de  Doença  Periodontal  Necrosante,  nos  quais  a  resposta  do 
hospedeiro é mínima ou a saúde geral do paciente está afetada, o uso suplementar de 
antibióticos sistêmicos é recomendado. A primeira droga de escolha no tratamento desta 
doença é:

a) Cefalexina.
b) Eritromicina.
c) Clindamicina.
d) Metronidazol.

37. Com relação à resposta do periodonto de sustentação ao trauma oclusal, é incorreto
afirmar:

a) Quando o dente está sujeito a forças unilaterais de intensidade, freqüência e 
     duração, responde com aumento da vascularização na zona de pressão. 
b) Quando o dente está sujeito a forças unilaterais de intensidade, freqüência e 
     duração, responde com reabsorção óssea na zona de tensão.
c) Quando o dente está sujeito a forças unilaterais de intensidade, freqüência e 
     duração, responde com hialinização na zona de pressão, quando a força é 
     excessiva.
d) Quando o dente está sujeito a forças alternadas, responde com aumento da 
      largura no espaço do ligamento periodontal.

38. Comparando-se  fumantes  com não  fumantes,  com relação  à  doença  periodontal, 
podemos afirmar que os fumantes apresentam:

a) Sondagens mais profundas, com poucas bolsas periodontais, com mais perda de 
inserção e de osso alveolar,  levando a um maior número de perdas dentárias; 
grande sangramento à sondagem e mais dentes com envolvimento de furca.

b) Sondagens  mais  profundas  e  muitas  bolsas  periodontais;  grande  perda  de 
inserção e osso alveolar, levando a um maior número de perdas dentárias; menos 
gengivite e sangramento à sondagem e mais dentes com envolvimento de furca.

c) Sondagens  mais  profundas  e  muitas  bolsas  periodontais;  grande  perda  de 
inserção e osso alveolar, levando a um maior número de perdas dentárias; mais 
gengivite e sangramento à sondagem; maior número de dentes com envolvimento 
de furca.

d) Sondagens menos profundas, com muitas bolsas periodontais; grande perda óssea 
e  de  inserção,  levando  a  um  maior  número  de  perdas  dentárias;  paciente 
apresenta mais gengivite e sangramento à sondagem e maior número de dentes 
com envolvimento de furca.

39. Tumor freqüente  na mucosa  bucal,  comum na  região  de  cabeça  e  pescoço,  com 
predileção por mulheres. As lesões são moles, podendo ser lobuladas, com a coloração 
variando de azulada à avermelhada. Essas características são do(a):

a) Nevus.
b) Papiloma.
c) Verruga Vulgar.
d) Hemangioma.



40. No diagnóstico de Abscesso Periodontal, o tratamento inicial deverá ser:

a) Raspagem e alisamento radicular.
b) Cobertura antibiótica.
c) Raspagem e analgésico.
d) Drenagem e bochechos com solução oxidante.

41. Quanto ao cemento celular estratificado misto, podemos afirmar:

a) Encontrado na porção coronária e média da raiz; contém principalmente feixes de 
fibras de Sharpey.

b) Conecta o dente ao osso alveolar propriamente dito.
c) Está presente no terço apical das raízes e área de furca.
d) É encontrado principalmente nas lacunas de reabsorção e contém fibras 

intrínsecas e cementócitos.

42. As fibras gengivais  que se projetam do cemento supra-alveolar  da raiz,  seguindo 
trajeto em sentido apical sobre a crista óssea vestibular e lingual, e terminam no tecido da 
gengiva inserida são denominadas:

a) Dentogengivais.
b) Transeptais.
c) Circulares.
d) Dentoperiósteas.

43. Sobre o ligamento periodontal, é incorreto afirmar:

a) Circunda as raízes dos dentes e une cemento à lâmina dura ou osso alveolar 
propriamente dito.

b) É acelular.
c) É um tecido conjuntivo frouxo ricamente vascularizado e celular.
d) É contínuo com a lâmina própria da gengiva e está separado da mesma por um 

feixe de fibras colágenas.

44. Dentre  os  medicamentos  abaixo,  assinale  aquele  que  não  está  relacionado  com 
hiperplasia gengival:

a) Ciclosporina.
b) Fenitoína.
c) Digoxina.
d) Nifedipina.

45. As Células de Merkel, encontradas na região basal do epitélio oral, parecem 
desempenhar uma função:

a) imunológica.
b) sensorial.
c) sinalizadora.
d) fagocitária.

 



46. No uso como enxaguatório, a clorexidina tem demonstrado vários efeitos colaterais. 
Esses efeitos são:

a) Perturbação do paladar e manchas acastanhadas nos dentes e restaurações.
b) Perturbação do paladar e alto poder abrasivo.
c) Manchas acastanhadas nos dentes e restaurações, e desgaste das restaurações de 

amálgama.
d) Desgaste das restaurações de resina e tumefação unilateral ou bilateral da 

parótida.

47. Das opções a seguir, qual não é objetivada pelas cirurgias periodontais:

a) Acesso para raspagem e alisamento radicular
b) Mudança da margem gengival para uma posição mais cervical em restaurações 

que retenham placa.
c) Redução da profundidade de bolsa
d) Facilitar a terapia restauradora apropriada

48. A periodontite associada ao A. actinomycetemcomitans deverá ser tratada com qual 
terapia antimicrobiana sistêmica

a) Tetraciclina.
b) Metronidazol + Amoxilina. 
c) Doxiciclina.
d) Metronidazol + Tetracilina.

49. Não é indicação de Gengivectomia:

a) Bolsas supraalveolares profundas.
b) Hiperplasias gengivais.
c) Lesões infraosseas.
d) Recontornos em gengivas anormais que apresentem crateras gengivais.

50. Enxertos autógenos são:

a) Enxertos transplantados de um segmento para outro em um mesmo indivíduo.
b) Enxertos transplantados entre indivíduos da mesma espécie porém diferentes 

geneticamente.
c) Enxertos retirados de um doador de outra espécie.
d) Material de implante sintético ou inorgânico utilizado como substituto aos 

enxertos ósseos.
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