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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
No Brasil, poucos estudos de base populacional têm 
investigado as doenças periodontais. Os dados de maior 
relevância foram obtidos através do levantamento 
epidemiológico de 2003, realizado pelo Ministério da Saúde, 
sendo encontrados os seguintes valores para a prevalência da 
doença periodontal severa:  
 

A) 0,7%, 5,2% e 7,4% para as faixas etárias de 15-19, 35-44, 
50-59 anos, respectivamente. 

B) 1,3%, 9,9% e 6,3% para as idades de 15-19, 35-44, e 65-
74 anos, respectivamente. 

C) 4,3%, 12,9% e 15,3% para as idades de 15-19, 35-44, e 
65-74 anos, respectivamente. 

D) 8,1%, 15,9% e 20,5% r para as faixas etárias de 15-19, 35-
44, 50-59 anos de idade, respectivamente. 

E) 8,1%, 15,9% e 26,5% r para as faixas etárias de 15-19, 35-
44, 50-59 anos de idade, respectivamente.  

 

 

A bolsa periodontal é o primeiro sinal clínico de uma 
periodontite, seja a crônica ou a agressiva, podendo ser 
denominada de supra-óssea quando:  
 

A) radiograficamente, a crista óssea alveolar for reabsorvida 
no sentido horizontal. 

B) clinicamente, a profundidade é maior do que 8 mm. 
C) clinicamente, a profundidade é maior do que 8 mm. 
D) clinicamente, o edema gengival caracteriza esta bolsa. 
E) radiograficamente, a crista óssea alveolar reabsorve no 

sentido vertical. 
 

 

Analise as afirmativas abaixo: 

1. Em condições de saúde gengival, a gengiva inserida 
sempre apresenta textura firme, cor rósea e um pontilhado 
em forma de casca de laranja. 

2. Em condições de normalidade histológica do periodonto, 
a margem gengival localiza-se cerca de 0,5 a 2 mm 
coronalmente à junção amelocementária. 

3. Em condições de normalidade histológica do periodonto, 
a medida de profundidade sulco gengival em dentes em 
processo de erupção pode alcançar valor maior que 3mm.   

4. A forma da papila interdentária é determinada pelas 
formas dos pontos ou superfícies de contato entre os 
dentes e pela largura da superfície proximal. 

 

Estão corretas as afirmativas 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4,  apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

  

 

Em um exame periodontal completo, é indispensável avaliar a 
profundidade de sondagem.  A esse respeito, considere as 
afirmativas abaixo. 
 
1. Independente dos sinais e sintomas apresentados, todos os 

pacientes devem ser sondados para investigação e 
diagnóstico de possíveis doenças periodontais. 

2. A sondagem é considerada um exame invasivo, sendo 
necessário o uso de profilaxia antibiótica em pacientes 
com risco de desenvolverem endocardite bacteriana. 

3. Erros inerentes à sondagem periodontal incluem espessura 
da sonda, má posicionamento da sonda, pressão aplicada e 
grau de inflamação. 

 
Está(ão) correta(s) as afirmativas 
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 2 e 3, apenas 
D) 1, 2, 3. 
E) 3, apenas. 
 
 

Indique dentre os instrumentos abaixo qual o mais indicado 
para raspagem subgengival de uma bolsa periodontal de 5 mm 
de profundidade na face disto-palatina do segundo molar 
superior esquerdo? 

 
A) Cureta Gracey 1-2    
B) Cureta Gracey 5-6 
C) Cureta Gracey 9-10 
D) Cureta Gracey 13-14 
E) Cureta Gracey 19-20 

  

 

Em relação à periodontite agressiva, analise as afirmativas:  

1. Compreende um tipo de periodontite, de progressão rápida, 
com baixa prevalência na população e muitas vezes 
caracterizada pela idade precoce do acometimento. 

2. Tendência de os casos se desenvolverem em uma mesma 
família. 

3. Pode estar presente tanto na dentição decídua quanto na 
permanente. 

4. O diagnóstico exclui a presença de doenças sistêmicas que 
possam prejudicar severamente as defesas do hospedeiro. 

 

Estão corretas as afirmativas 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas 
E) 1, 2, 3 e 4. 

 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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Indique, dentre as alternativas abaixo, a que caracteriza o 
papel do trauma de oclusão no periodonto de inserção.  
 
A) Fator retrator local de uma doença pré-estabelecida. 
B) Fator sistêmico e local modificador. 
C) Fator mediador da inflamação gengival. 
D) Fator predisponente para a doença e/ou modificador local 

de uma doença instalada.  
E) Não atua como fator desencadeante ou mediador da 

inflamação gengival.  
  
 
 
Em relação ao tratamento periodontal, analise as afirmativas 
abaixo:  
 
1. Após o tratamento periodontal, a consulta para 

reavaliação deve ser realizada sete dias após o término da 
terapia básica, período necessário para a cicatrização do 
periodonto. 

2. O tratamento ortodôntico, visando a uma reposição 
dentária estética e funcional, pode ser iniciado mesmo 
naqueles elementos dentários que apresentam um 
periodonto reduzido e com a doença controlada. 

3. Sempre há indicação de cirurgia periodontal em bolsas 
com profundidade maior que 5mm. 

4. Em virtude de uma prevalência de doença prévia, a 
terapia periodontal de suporte deve ser instituída, com a 
finalidade de prevenção da recidiva da doença. 

 
Estão corretas apenas: 
 
A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 1, 2 e 4. 
D) 2 e 3. 
E) 2 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Em 1985, Miller propôs uma classificação para a recessão 
gengival, sendo a mesma utilizada para as indicações de 
enxertos para recobrimento radicular. Nesse contexto qual 
das afirmativas abaixo está correta? 
 
A) Nas classes I e II é possível um recobrimento total, na 

classe III, somente um recobrimento parcial e na classe 
IV, nenhum recobrimento é possível. 

B) Na classe I é possível um recobrimento total, nas classes 
II e III, somente um recobrimento parcial e na classe IV, 
nenhum recobrimento é possível. 

C) Na classe I é possível um recobrimento total, na classe II, 
somente um recobrimento parcial e nas classes III e IV 
nenhum recobrimento é possível. 

D) Nas classes I e II é possível um recobrimento total e nas 
classes III e IV, somente um recobrimento parcial. 

E) Na classe I é possível um recobrimento total e nas classes 
II, III e IV, nenhum recobrimento é possível. 

  
 
 
 
Dentre as opções abaixo indique qual o principal sinal clínico 
que caracteriza o início de uma periodontite? 
 
A) Sangramento à sondagem. 
B) Bolsa gengival. 
C) Bolsa periodontal 
D) Mobilidade e extrusão dentária. 
E) Recessão e sangramento à sondagem. 
  
 
 
 
Em relação ao processo de osseointegração é incorreto 
afirmar: 
 
A) Representa uma conexão direta entre o osso o implante 

sem a interposição de camadas de tecidos moles. 
B) Quanto maior o tempo em função, há uma clara tendência 

de haver um maior contato osso dos implantes instalados 
na mandíbula que os implantes instalados na maxila. 

C) Nas primeiras 3-4 semanas após a implantação já se 
observam sinais próprios e significantes da 
osseointegração. 

D) Os tecidos Peri implantares, diferentemente dos tecidos 
periodontais, são pouco preparados para solucionar uma 
lesão progressiva associada à placa dental. 

E) As características da superfície do implante, tais como a 
energia livre de superfície e o perfil de rugosidade 
influenciam a aposição óssea. 

  
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26
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A periodontite vem sendo estudada como fator de risco para a 
ocorrência de nascimento de bebês prematuros. Indique a 
alternativa que apresenta a maneira pela qual a periodontite 
pode influenciar a ocorrência da prematuridade:  
 
A) Pela presença de bactérias agressivas ao trato geniturinário 

presentes na doença periodontal. 
B) Pela aspiração de bactérias presentes nos sítios 

periodontais. 
C) Pela ação direta das bactérias, ou indiretamente, através 

das endotoxinas, estimulando a liberação de mediadores 
da inflamação.  

D) Pelo estresse emocional causado pela presença da doença 
periodontal. 

E) Pela maior quantidade de neutrófilos circulantes na 
corrente sanguínea. 

  
 
 
 
A clorexidina é considerada o agente anti-placa mais eficaz 
entre os produtos comerciais disponíveis. Em relação a isto, é 
correto afirmar que:  
 
A) a clorexidina está livre de um sistema de toxidade no uso 

oral, porém pode ocorrer a resistência da microbiota oral. 
B) a  clorexidina tem ação altamente eficaz  no tratamento da 

gengivite e limitado no aspecto preventivo. 
C) solução de digluconato de clorexidina 2,0 %, durante 7 

dias e 30 minutos após a escovação é a maneira correta de 
se prescrever a clorexidina para bochechos.  

D) o uso de solução de clorexidina para irrigar a região 
subgengival no tratamento da periodontite é considerada 
eficaz, com resultados melhores do que a raspagem e 
alisamento radicular exclusivo. 

E) a pigmentação extrínseca dentária e o distúrbio do paladar 
são dois efeitos colaterais do uso de enxaguatórios bucais 
com clorexidina que limitam a aceitação dos usuários.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para que o cirurgião-dentista da atenção primária referende 
um paciente para a atenção especializada em Periodontia, o 
mesmo deve se basear em alguns critérios de inclusão. 
Assinale a alternativa correta  
 
A) Necessidade de tratamento não cirúrgico em bolsas 

acima de 4 mm., necessidade de cirurgia periodontal com 
acesso, necessidade de cirurgia pré-protética.  

B) Necessidade de tratamento não cirúrgico em bolsas 
acima de 4 m, necessidade de cirurgia periodontal com 
acesso, necessidade de cirurgia pré-protética, remoção 
dos fatores retentivos de placa e restos radiculares 

C) Necessidade de tratamento não cirúrgico em bolsas 
acima de 6 mm, necessidade de cirurgia periodontal com 
acesso, necessidade de cirurgia pré-protética.  

D) Necessidade de tratamento não cirúrgico em bolsas 
acima de 6 mm, dentes com acentuada mobilidade 
vertical, necessidade de cirurgia periodontal com acesso, 
necessidade de cirurgia pré-protética,  

E) Necessidade de tratamento não cirúrgico em bolsas 
acima de 6 mm, dentes com acentuada mobilidade 
vertical, necessidade de cirurgia periodontal com acesso, 
necessidade de cirurgia pré-protética, dentes com severa 
destruição coronária 

 
 
 
 
Em pacientes com periodontite crônica, o tabagismo pode 
atuar:  
 
A) afetando a extensão e gravidade da doença, diminuindo a 

circulação periférica e alterando o ambiente físico 
subgengival, aumentando a tensão de oxigênio. 

B) afetando a extensão e severidade da doença, diminuindo 
a circulação periférica e alterando o ambiente físico 
subgengival, diminuindo a tensão de oxigênio. 

C) aumento da secreção do fluidos gengivais, diminuindo a 
circulação periférica e alterando o ambiente físico 
subgengival, aumentando a tensão de oxigênio. 

D) aumento da secreção do fluidos gengivais, aumentando a 
circulação periférica e alterando o ambiente físico 
subgengival, aumentando a tensão de oxigênio. 

E) efeito imunossupressor, alterando a mobilidade dos 
leucócitos, a quimiotaxia e a fagocitose, alterando o 
ambiente físico subgengival, aumentando a tensão de 
oxigênio. 
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Os métodos eficazes para o controle da placa subgengival são? 
 
A) raspagem e alisamento radicular e antibióticos sistêmicos. 
B) raspagem e alisamento radicular e bochechos com 

clorexidina.   
C) irrigação subgengival com antibióticos e bochechos com 

clorexidina. 
D) escovação e bochechos com clorexidina. 
E) escovação, bochechos com clorexidina e raspagem e 

alisamento radicular. 
  
 
 
 
Em relação às técnicas cirúrgicas é incorreto afirmar que:   
 
A) a incisão em bisel externo pode ser aplicada na técnica de 

gengivectomia 
B) a área doadora para um enxerto epitélio-conjuntivo se 

restringe aos rebordos edêntulos e a mucosa mastigatória 
palatina  

C) a finalidade da melanoplastia é estética e funcional  
D) a técnica de cunha distal é uma variação técnica da 

gengivectomia e serve para corrigir falsas bolsas nas áreas 
retromolares distai 

E) um princípio fundamental para um bom resultado em uma 
técnica de enxerto é a incisão do periósteo para que 
relaxar suficientemente o retalho.   

 
 
 
Assinale a alternativa correta para o tratamento de uma lesão 
de furca grau I 
 
A) Raspagem e alisamento radicular e proservação. 
B) Plastia de furca e tunelização. 
C) Tunelização ou ressecção radicular. 
D) Regeneração tecidual guiada. 
E) Extração dentária. 

Dentre as opções abaixo, quais os microrganismos de maior 
prevalência nos sítios ou bolsas de uma periodontite 
agressiva? 
 
A) Vibriões e nucleatum bacterium 
B) Cocos gram-positivos e espiroquetas 
C) Aggregatibacter actinomycetemcomitans e 

Porphyromonas gingivalis 
D) Prevotela Intermedia e candida albicans 
E) Actinobacillus actinomycetencomitans e Fusobacterium 

SP 
  
 
 

 
 
 

Em relação à composição da colonização primária placa dental 
é correto afirmar: 

 
A) A microbiota inicial é composta por aeróbicos e Gram 

positivos, formada por Streptococos sanguis, Streptococos 
mutans e Actinomyces viscosus 

B) A microbiota inicial é composta por anaeróbicos e Gram 
positivos, formada por Streptococos sanguis, Streptococos 
mutans e Actinomyces viscosus 

C) A microbiota inicial é composta por aeróbicos e Gram 
positivos, formada por Streptococos sanguis, Streptococos 
mutans e Porphyromonas gingivalis  

D) A microbiota inicial é composta por aeróbicos e Gram 
negativos, formada por Streptococos sanguis, Streptococos 
mutans e Aggregatibacter Actinomyces viscosus 

E) A microbiota inicial é composta por aeróbicos e Gram 
positivos, formada por Streptococos sanguis, Streptococos 
mutans e Actinobacillus actinomycetencomitans  
 

 
 
 
Em relação ao exame periodontal, considere as afirmativas 
abaixo: 
 
1. A distância da junção cemento-esmalte (JCE) e o nível 

da margem óssea (NMO) normais para uma criança de 7 
a 9 anos são menores que 2,0 mm. Se a medida excede 
esse valor, pode-se suspeitar de periodontite agressiva. 

2. A distância da junção cemento-esmalte (JCE) e o nível 
da margem óssea (NMO) normais para uma criança de 7 
a 9 anos são menores que 2,0 mm. Distâncias 
significativamente maiores têm sido detectadas em sítios 
com cáries, restaurações com pontos de contato abertos. 

3. A perda óssea marginal constatada em radiografia 
interproximal, embora menos sensível de que a 
sondagem periodontal, pode ser utilizada como uma 
ferramenta de avaliação em indivíduos com dentição 
mista. 

4. Perda de inserção avaliada pela sondagem periodontal é 
o exame mais sensível de que se dispõe atualmente, 
entretanto, não deve ser empregada na dentição mista. 

 
Estão corretas as afirmativas 
 
A) 1, 2 e 3, apenas 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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Paciente apresentou-se com queixa de mobilidade no elemento 
21. Ao exame clínico, constatou-se a presença de restauração 
de resina no elemento dentário e profundidade de sondagem 
de 11 milímetros.  Os elementos adjacentes apresentaram 
periodonto normal, e o elemento 21 respondeu negativamente 
ao teste de vitalidade pulpar. Qual o diagnóstico e o plano de 
tratamento indicado, respectivamente? 
 
A) Lesão periodontal primária e tratamento periodontal, 

somente. 
B) Lesão periodontal primária com envolvimento 

endodôntico secundário, tratamento endodôntico e 
periodontal. 

C) Lesão endopério verdadeira, tratamento endodôntico e 
periodontal. 

D) Lesão endodôntica primária com envolvimento 
periodontal secundário, tratamento endodôntico e 
periodontal. 

E) Lesão endodôntica primária e tratamento endodôntico, 
somente. 

  
 
 
Assinale a alternativa correta, em relação ao tratamento da 
gengivite ulcerativa necrosante  
 
A) O tratamento da gengivite ulcerativa necrosante não estará 

completo até que todos os defeitos gengivais tenham sido 
eliminados por procedimentos cirúrgicos. 

B)  A clorexidina está contra-indicada pelo fato de agir como 
irritante para as áreas ulceradas. 

C)  As crateras gengivais ocasionadas pela gengivite 
ulcerativa necrosante regridem ao final dos procedimentos 
básicos. 

D)  O tratamento suplementar com penicilina ou tetraciclina 
não são efetivos, sendo indicado o metronidazol 

E)  Na fase aguda da doença devem-se iniciar os 
procedimentos básicos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pacientes portadores de periodontite muitas vezes necessitam 
de tratamento ortodôntico para auxiliar o posicionamento 
dentário, sendo, nesses casos, de extrema importância uma 
análise criteriosa para a correta indicação do tratamento. 
 
Assinale a alternativa correta 
 

A) Pacientes com bolsas infra-ósseas resultantes de doença 
periodontal podem ser submetidos a tratamento 
ortodôntico desde que não haja sinais e sintomas de 
doença ativa 

B) Pacientes com bolsas infra-ósseas têm como diagnóstico a 
periodontite agressiva, estando totalmente contra-indicado 
o tratamento ortodôntico 

C) A movimentação ortodôntica em dentes com bolsa infra-
óssea está sempre contra-indicada 

D) A movimentação ortodôntica em dentes com periodonto 
saudável e reduzido como seqüela da doença periodontal 
ocasiona u ma perda de inserção adicional 

E) Durante movimentos dentários, é necessário uma larga 
faixa gengiva inserida  para manter a saúde gengival, sem 
causar perdas ósseas e ou recessão tecidual marginal 

  
 
 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) As papilas interdentárias na região de pré-molares e 
molares seguem o formato das superfícies de contato dos 
dentes posteriores, assumindo forma triangular. 

B) A área de col é recoberta por epitélio queratinizado. 
C) O epitélio juncional não está apenas em contato com o 

esmalte, mas está fisicamente ligado a ele por 
hemidesmossomas . 

D) Fenestrações são defeitos ósseos que se estendem até o 
osso marginal, deixando  a raiz desnuda de osso até a 
porção marginal. 

E) A gengiva inserida tem uma altura que se entende da borda 
da gengiva livre à linha mucogengival. 
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