
 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

PERIODONTIA 

 

Questão nº: 21 

Segundo MALAMED (2013), qual anestésico abaixo é considerado uma molécula 

hibrida contendo componentes tanto éster quanto amida? 

 

a) Etidocaína 

b) Articaína 

c) Bupivacaína 

d) Lidocaína 

 

Questão nº: 22 

O conceito por trás das ações dos anestésicos locais é que eles impedem a geração e 

a condução de um impulso nervoso ao estabelecerem um bloqueio da via química 

entre a origem do impulso e o cérebro. Portanto, o impulso abortado é impedido de 

chegar ao cérebro e não pode ser interpretado como dor pelo paciente. Um nervo, 

em seu estado de potencial em repouso, possui um potencial elétrico que existe 

através da membrana nervosa, sendo produzido por diferentes concentrações de 

íons em cada lado da membrana. Dessa forma, em um estado de potencial elétrico 

normal em repouso de uma fibra nervosa, o interior do nervo em relação ao seu 

exterior, de acordo com MALAMED (2013), é: 

 

a) Positivo 

b) Negativo 

c) Indefinido 

d) Nulo 

 

 

 



 

Questão nº: 23 

Os produtos da biotransformação de alguns anestésicos locais podem apresentar 

atividade clínica significativa caso seja permitido seu acúmulo no sangue. Isso pode 

ser observado na insuficiência renal ou cardíaca e durante períodos de 

administração prolongada da substância. Um exemplo clínico é a produção de 

metemoglobinemia em pacientes que recebem doses altas de prilocaína. A 

prilocaína, o composto original, não produz metemoglobinemia, mas sim a 

ortotoluidina, um metabólito primário da prilocaína. Dentro desse contexto, 

segundo MALAMED (2013), quais metabólitos da lidocaína são considerados 

serem responsáveis pela ação de sedação?  

 

a) Cloroprocaína e Ticlopidina. 

b) Dipiridamol e Clopidrogel. 

c) Clorpropamida e Glibenclamida. 

d) Monoetilglicinaxilidina e Glicinexilidida. 

 

Questão nº: 24 

Os vasoconstrictores que não possuem grupos OH na terceira e quarta posições da 

molécula aromática não são catecóis, mas são aminas, pois apresentam um grupo 

NH2 ligado à cadeia lateral alifática. Dessa forma, qual anestésico abaixo é 

considerado uma amina simpaticomimética não catecolamina? 

 

a) Fenilefrina 

b) Levonordefrina 

c) Isoproterenol 

d) Dopamina 

 

 

 

 

 



Questão nº: 25 

Segundo CONSOLARO (2014), em relação a evoluções possíveis do estresse 

celular, qual das alternativas abaixo não está relacionado à adaptação celular? 

 

a) Acúmulos intracelulares 

b) Hiperplasia 

c) Hipertrofia 

d) Neoplasia 

 

Questão nº: 26 

Em relação ao modo de ação dos vasoconstrictores, três categorias de aminas 

simpaticomiméticas são conhecidas, sendo uma englobando fármacos com ação 

direta, cuja ação é exercida diretamente nos receptores adrenérgicos. Dessa forma, 

uma amina simpaticomimética abaixo classificada como sendo um fármaco 

somente de ação direta , segundo MALAMED (2013), é: 

 

a) Isoproterenol 

b) Hidroxianfetamina 

c) Tiramina 

d) Etidocaína 

 

Questão nº: 27 

Em relação ao modo de ação dos vasoconstrictores, três categorias de aminas 

simpaticomiméticas são conhecidas, sendo uma englobando fármacos com ação 

indireta, que atuam através da liberação da noradrenalina das terminações 

nervosas adrenérgicas. Dessa forma, de acordo com MALAMED (2013), uma 

amina simpaticomimética abaixo classificada como sendo um fármaco somente de 

ação indireta é: 

 

a) Metoxamina 

b) Anfetamina 

c) Dopamina 

d) Felinefrina 



 

Questão nº: 28 

Segundo CONSOLARO (2014), as membranas substitutas do periósteo devem ter 

algumas características peculiares a ele, exceto: 

 

a) Devem ser permeáveis a moléculas medicamentosas e a citocinas. 

b) Devem ser impermeáveis a produtos do acido aracdônico. 

c) O seu grau de permeabilidade deve reter apenas a passagem de células, mas não de 

nutrientes e mediadores celulares. 

d) Sua estrutura mais porosa indica aumentar o cuidado com contaminações bacterianas 

antes e depois dos procedimentos operatórios. 

 

Questão nº: 29 

Segundo CONSOLARO (2014), as células inflamatórias, genericamente, são 

chamadas de células de defesa porque participam também da reação imunológica. 

Os leucócitos podem ser divididos em dois grandes grupos. São leucócitos 

polimorfonucleares, exceto: 

 

a) Neutrófilo 

b) Plasmócito 

c) Eusinófilo 

d) Basófilo 

 

Questão nº: 30 

Segundo CARRANZA (2012), “são condições possivelmente influenciadas pela 

infecção periodontal”, exceto: 

 

a) Infarto do miocárdio 

b) Diabetes melito 

c) Hipertireoidismo 

d) Pré-eclampsia 

 

 



Questão nº: 31 

De acordo com LINDHE (2010), a perda contínua dos tecidos de suporte na doença 

periodontal progressiva pode resultar em um aumento da mobilidade dentária. 

Segundo a classificação de Miller (1950), sobre o aumento na mobilidade dentária 

é falso afirmar que: 

 

a) Grau 0: mobilidade fisiológica medida ao nível da coroa dentária de 0,4 -0,5 mm no 

sentido horizontal. 

b) Grau 1: mobilidade aumentada da coroa de, no máximo, 1mm na direção horizontal. 

c) Grau 2: aumento visível da mobilidade da coroa excedendo 1mm na direção 

horizontal. 

d) Grau 3: intensa mobilidade da coroa do dente, nas direções horizontal e vertical, 

impossibilitando a função do dente. 

 

Questão nº: 32 

Segundo LINDHE (2010), sobre o Líquen plano é correto afirmar, exceto: 

 

a) É a doença mucocutânea mais comum dentre as manifestações gengivais. 

b) A presença simultânea de mais de um tipo de lesão não é comum. 

c) Os aspectos clínicos papular, reticular, em forma de placa, atrófico e ulcerativo são 

característicos do Líquen plano. 

d) As lesões papular, reticular e do tipo placa usualmente não produzem sintomas 

significativos, enquanto as lesões atrófica e ulcerativa estão associadas com dor 

moderada a intensa, especialmente em relação a procedimentos de higiene oral e 

alimentação. 

 

Questão nº: 33 

Segundo LINDHE (2010), a gengiva é o tecido-alvo para a ação dos hormônios 

esteróides. Alterações clínicas nos tecidos do periodonto são identificadas durante 

os períodos de flutuação hormonal. Os efeitos do estrogênio e da progesterona 

sobre o periodonto têm recebido significativa atenção investigativa. Os principais 

efeitos desses hormônios sobre os tecidos periodontais seguem abaixo, exceto: 

 



a) O estrogênio afeta as peroxidases salivares, que atuam contra diversos 

microorganismos, pela alteração do potencial de oxidação- redução.  

b) O estrogênio possui efeito estimulador sobre o metabolismo do colágeno e 

angiogênese. 

c) O estrogênio pode desencadear as vias autócrinas ou parácrinas de sinalização do 

fator de crescimento polipeptídeo, com efeitos que podem ser parcialmente mediados 

pelo próprio receptor de estrogênio. 

d) O estrogênio e a progesterona não podem modular as respostas vasculares e a 

renovação do tecido conjuntivo no periodonto, associados à interação com mediadores 

inflamatórios. 

 

Questão nº: 34 

Segundo LINDHE (2010), qual é a doença que possui lesões cutâneas 

características de “borboletas” pintadas de bordô, máculas fotossensíveis, 

descamativas, localizadas no dorso do nariz e nas bochechas? 

 

a) Lúpus eritematoso 

b) Eritema multiforme  

c) Pênfigo vulgar 

d) Penfigóide 

 

Questão nº: 35 

São características do aumento gengival influenciado por drogas, segundo 

LINDHE (2010), exceto: 

 

a) Alta prevalência em crianças. 

b) Aparecimento súbito em 3 meses. 

c) Sangramento ao toque. 

d) Diminuição do exsudato gengival. 

 

 

 



Questão nº: 36 

Segundo LINDHE (2010), em diversos estudos clínicos e experimentos com 

animais, a abordagem da utilização do retalho foi combinada com a colocação de 

enxertos ósseos curetados, com o objetivo de estimular a regeneração periodontal. 

Os vários enxertos e materiais utilizados até agora podem ser divididos em quatro 

categorias: Enxertos autógenos, Aloenxertos, Xenoenxertos e Materiais 

aloplásticos. Marque a alternativa falsa: 

 

a) Enxertos autógenos: Enxertos transplantados de um lugar para outro em um mesmo 

indivíduo. Esse tipo de enxerto pode ser de osso cortical, de ossos trabeculado e 

medular, colhidos de regiões doadoras intra ou extra-orais.  

b) Aloenxertos: Enxertos transplantados entre indivíduos da mesma espécie, porém 

geneticamente diferentes. Têm sido utilizados ossos trabeculado e medular congelados e 

osso congelado seco. 

c) Xenoenxertos: Enxertos retirados de um doador da mesma espécie. 

d)Materiais aloplásticos: Materiais de implantes sintéticos ou inorgânicos utilizados 

como substitutos aos enxertos ósseos. 

 

Questão nº: 37 

Em um corte histológico, a doença periodontal é caracterizada pela presença de 

infiltrado de células inflamatórias dentro de uma zona de largura no tecido 

conjuntivo gengival adjacente ao biofilme na superfície do dente. Segundo 

LINDHE (2010), a medida desta zona de largura no tecido conjuntivo é de: 

 

a) 0-1 mm 

b) 1-2 mm 

c) 2-3 mm 

d) 3-4 mm 

 

Questão nº: 38 

Segundo LINDHE (2010), durante o exame periodontal básico, cada dente ou 

implante é avaliado, utilizando-se uma sonda periodontal graduada. Pelo menos 

dois sítios por dente/implante (mesiolingual e distolingual) devem ser sondados 



com uma força leve (20g). Para cada sextante é atribuído um índice do exame 

periodontal básico de acordo com os quais o maior valor é usado. Conforme o 

Sistema de índices do exame periodontal básico, é falso afirmar que: 

 

a) Índice 0 = Profundidade de bolsa à sondagem ˂ ou = 3 mm, sangramento à sondagem 

negativo, nenhum cálculo ou restauração com excesso. 

b) Índice 1= Profundidade de bolsa à sondagem ˂ ou = 3 mm, sangramento à sondagem 

negativo, presença de cálculo ou restaurações com excesso. 

c) Índice 2= Profundidade de bolsa à sondagem ˂ ou =3 mm, sangramento à sondagem 

positivo, presença de cálculo supra e/ou subgengival e/ou restaurações com excesso. 

d) Índice 3= Profundidade de bolsa à sondagem ˃ 3 mm e ˂ ou = 5mm, sangramento à 

sondagem positivo. 

 

Questão nº: 39 

Segundo LINDHE (2010), uma consideração importante na cirurgia periodontal é 

fazer com que a superfície radicular exposta seja biologicamente compatível com o 

periodonto saudável. O condicionamento/biomodificação radicular por meio de 

substâncias condicionadoras pode apresentar os seguintes objetivos, exceto: 

 

a) Remoção de smear layer após debridamento mecânico. 

b) Desmineralização da superfície radicular. 

c) Descarga local de compostos antimicrobianos (tetraciclina HCL). 

d) Estimulação da atividade colagenolítica (tetraciclina HCL). 

 

Questão nº: 40 

De acordo com LINDHE (2010), esse patógeno periodontal é um bastonete 

altamente pleomórfico, anaeróbio, fusiforme, Gran-negativo e tem seu crescimento 

intensificado pela co-cultivação com Fusubacterium nucleatum: 

 

a) Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

b) Porphyromonas gingivalis 

c) Prevotella intermedia 

d) Bacterioides forsythus 



 

Questão nº: 41 

Na representação diagramática simplificada da sucessão bacteriana que pode 

ocorrer subgengivalmente sobre a “nova” superfície de implante exposta ao meio 

oral, segundo LINDHE (2010), são colonizadores tardios, exceto: 

 

a) P.intermedia 

b) V.parvula 

c) S.constellatus 

d) T.denticola 

 

Questão nº: 42 

Segundo LINDHE (2010), “depois de completada a erupção dentária, a margem 

gengival livre fica localizada na superfície do esmalte cerca de”: 

 

a) 0,5 a 1,0 mm coronariamente a junção cemento-esmalte. 

b) 0,5 a 1,0 mm apicalmente a junção cemento- esmalte.  

c) 1,5 a 2,0 mm coronariamente a junção cemento-esmalte. 

d) 1,5 a 2,0 mm apicalmente a junção cemento-esmalte. 

 

Questão nº: 43 

Segundo LINDHE (2010), “de acordo com sua inserção e trajetória que seguem no 

tecido, os feixes orientados de fibras colágenas gengivais podem ser divididos nos 

seguintes grupos”: 

 

a) Fibras circulares, fibras dentogengivais, fibras dentoperiósteas e fibras transeptais. 

b) Fibras dentogengivais, fibras dentoperiósteas, fibras transeptais e fibras reticulares. 

c) Fibras circulares, fibras dentoperiósteas, fibras transeptais e fibras elásticas. 

d) Fibras dentogengivais, fibras dentoperiósteas, fibras reticulares e fibras elásticas. 

 

 

 



Questão nº: 44 

Segundo LINDHE (2010), em relação à mucosa perimplantar e a gengiva em 

dentes, é correto afirmar que: 

 

a) A mucosa perimplantar e a gengiva não têm características clínicas e histológicas em 

comum. 

b) O epitélio se insere via hemidesmossomos na superfície dos dentes, não ocorrendo o 

mesmo na superfície do implante. 

c) As principais fibras de inserção (as fibras principais) se inserem no cemento radicular 

do dente, mas na área dos implantes, as mesmas fibras seguem uma direção paralela ao 

implante e não se inserem no corpo do metal. 

d) A gengiva em dentes e a mucosa em implantes dentários são iguais na composição do 

tecido conjuntivo, no alinhamento dos feixes de fibras colágenas e na distribuição de 

estruturas vasculares no compartimento apical da barreira epitelial. 

 

Questão nº: 45 

Segundo LINDHE (2010), “o material presente entre as bactérias na placa dental é 

chamado de matriz intermicrobiana, e representa aproximadamente”: 

 

a) 15% do volume da placa. 

b) 20% do volume da placa. 

c) 25% do volume da placa. 

d) 30% do volume da placa. 

 

Questão nº: 46 

Segundo LINDHE (2010), qual dos patógenos periodontais abaixo “parecem ser 

particularmente elevados na gengivite ulcerativa necrosante aguda”: 

 

a) Prevotella intermedia/Prevotella nigrescens 

b) Porphyromonas gingivalis 

c) Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

d) Eikenella corrodens 

 



Questão nº: 47 

Segundo LINDHE (2010), os Streptococcus mitis, oralis e sanguinis fazem parte de 

qual complexo microbiano: 

 

a) Complexo roxo 

b) Complexo verde 

c) Complexo amarelo 

d) Complexo vermelho 

 

Questão nº: 48 

Segundo LINDHE (2010), “dentre as enzimas liberadas pelas bactérias no 

biofilme, proteases (proteinases) são capazes de digerir colágeno, elastina, 

fibronectina, fibrina e vários outros componentes da matriz intercelular e tecidos 

epitelial e conjuntivo. A protease Arg-1 tem a capacidade de induzir uma potente 

resposta humoral, e é produzida pela (o): 

 

a) Porphyromonas gingivalis 

b) Aggregatibacter actinomycetemcomitans 

c) Tannerella forsythia 

d) Prevotella intermedia 

 

Questão nº: 49 

Segundo LINDHE (2010), sobre os efeitos antimicrobianos, qual das drogas abaixo 

é capaz de inibir a colagenase? 

 

a) Tetraciclina 

b) Penicilina 

c) Clindamicina 

d) Metronidazol 

 

 

 



Questão nº: 50 

De acordo com BORGHETTI (2011), qual das alternativas abaixo não é uma 

vantagem do enxerto conjuntivo na técnica do envelope: 

 

a) Dissecção em espessura parcial em um único plano. 

b) Recobrimento radicular entre 75 a 90%. 

c) Permite tratar recessões de classes I, II, II e IV de Miller. 

d) Poucas suturas. 

 

 

 

 

 

 

FIM DA 2ª PARTE! 


