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CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTIA 

 

 

21. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

periodontite crônica é uma doença 

lentamente progressiva, associada a 

fatores locais ambientais bem 

conhecidos. De acordo com seu 

prognóstico analise os itens abaixo: 

 

1. Em casos nos quais a perda de inserção 

clínica e perda óssea não são muito 

avançadas (periodontite leve a moderada), o 

prognóstico geralmente é bom, contanto 

que a inflamação possa ser controlada 

através de uma boa higiene oral e da 

remoção dos fatores locais e retentivos de 

biofilme. 

 

2. Em pacientes com periodontite grave, como 

evidenciado pelo envolvimento avançado 

de furca e pela mobilidade clínica 

aumentada, ou em pacientes que não 

aderem às práticas de higiene oral, o 

prognóstico pode ser baixado para 

desfavorável. 

 

3. Pacientes diabéticos, mesmo que 

compensados, apresentam prognóstico 

bastante ruim se a periodontite for leve. 

 

4. Pacientes com gengivite associada apenas 

ao biofilme dental apresentam prognóstico 

não muito favorável. 

Marque a alternativa que apresenta os itens 

corretos: 

A) 1, 2, 3 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 1, 2, 4 

D) 2, 3, 4 

E) 1 e 2 

 

22.  (CONCURSO MAURITI/2018) Leia 

o enunciado da questão:  

O processamento de artigos compreende 

a limpeza e a desinfecção e/ou 

esterilização de artigos. Os artigos são 

classificados em críticos, semicríticos e 

não-críticos. 

Correlacione as colunas de acordo com a 

classificação dos instrumentais utilizado 

na odontologia. 

A. Artigo crítico           

B. Artigo não-crítico       

C. Artigo semi-crítico  

 

(   ) Cureta McCall 11-12 

(   ) Sonda OMS 

(  ) Espelho para Fotografias extra-bucal 

(   ) Óculos de proteção  

(   ) Jaleco  

(  ) Afastador bucal  

 

A) A;B;B;C;C;B 

B) B;B;A;A;C;C 

C) B;A;C;B;C;B 

D) A;A;C;B;B;C 

E) C;C;A;B;B;B 

 

23. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Leia o texto abaixo e responda o que se 

pede:  

Quanto mais os dentistas entenderem as 

variáveis clínicas e os substratos que 

podem influenciar a formação de uma 
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camada híbrida efetiva, maior 

probabilidade terão de criar adesões 

resina\dente duradoura.  O principal 

objetivo na adesão ao 

esmalte\dentina\cemento é a hibridização 

da estrutura dentaria desmineralizada e 

a consequente interação dos sistemas 

adesivos.   

 

 Sobre o passo a passo da técnica de uma 

restauração em resina compostas, marque a 

alternativa falsa. 

A) O processo de adesão a dentina é um 

desafio por ser um substrato dinâmico com 

inúmeras diferenças estruturais e variáveis 

(composição, fluidos dentinários, gradientes 

de pressão, variações de permeabilidade, 

comprimento e diâmetro dos túbulos, graus 

de calcificação, etc). 

B) Quando um material resinoso é aplicado na 

superfície do esmalte, condicionada com 

ácido, os monômeros são levados para 

dentro das irregularidades por atração 

capilar, estabelecendo assim, a adesão. 0 

fluxo de penetração dos adesivos nas áreas 

porosas resulta na formação de "tags" de 

resina que se unem mecanicamente a resina 

composta e ao esmalte previamente 

condicionado.  

C) A secagem excessiva da dentina após o 

condicionamento poderá acarretar a 

desidratação das fibras colágenas pela 

precipitação de proteínas provocando o 

colapso das mesmas e a consequente 

formação de espaços vazios, pois o sistema 

adesivo não conseguirá penetrar. 

D) A smear layer oclui os túbulos dentinários 

e aumento a permeabilidade da dentina em 

86%. A camada residual de dentina contém 

cristais de hidroxiapatita e bactérias.  

E) Um aspecto negativo smear layer é a 

sensibilidade pós-operatória e prevenção da 

penetração bacteriana nos túbulos 

dentinários, por ser permeável aos produtos 

bacterianos, que podem resultar em resposta 

inflamatória do tecido pulpar.  

 

24. (CONCURSO MAURITI/2018) Quanto 

à terapêutica medicamentosa para 

prevenção da endocardite infecciosa em 

pacientes portadores de válvulas 

cardíacas protéticas e que são alérgicos 

aos betalactâmicos (penicilinas e 

cefalosporinas), a alternativa correta é:  

A) Clindamicina oral 600mg iniciada 1 dia 

antes do tratamento; 

B) Clindamicina oral 600mg iniciada 1 hora 

antes do tratamento; 

C) Amoxicilina oral 2g iniciada 1 hora antes 

do tratamento; 

D) Amoxicilina oral 500mg iniciada 1 hora 

antes do tratamento; 

E) Cefalexina oral 500 mg iniciada 1 hora 

antes do tratamento. 

 

25. (CONCURSO MAURITI/2018) O 

diagnóstico Endodôntico é fruto de uma 

série de informações isoladas, advindas 

do confronto da queixa principal do 

paciente com testes clínicos pulpares, 

perirradiculares, sondagem periodontal e 

exame radiográfico, além de outros testes 

complementares.  

Sobre o diagnóstico pulpar indique quais 

as características abaixo se referem a que 
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patologia pulpar descrita pelos números 

há seguir: 

 

1 - Pulpite reversível 

2 - Pulpite irreversível assintomática 

3 - Pulpite irreversível sintomática 

4 - Necrose pulpar 

 

( ) Resposta a testes térmicos negativo em 

decorrência do canal estar calcificado, onde 

o aspecto radiográfico apresentam 

espessamento do espaço do ligamento 

periodontal, podendo ser identificadas as 

chamadas lesões perirradiculares. 

 

( ) As características desta entidade patológica 

pode incluir dor aguda após estimulo 

térmico (demorando a cessar após a 

remoção do estimulo), dor espontânea (dor 

não provocada) e dor irradiada (dor 

reflexa). A resposta á palpação apical e 

percussão vertical pode ser negativa ou 

positiva, e o aspecto radiográfico pode se 

apresentar normal ou ligeiro espessamento 

do ligamento periodontal. 

 

( ) Muitas vezes não há neste caso uma queixa 

clínica dolorosa importante. Costumam 

responder normalmente ou de forma 

bastante moderada aos testes térmicos, 

podendo ter sofrido agressão ou cárie 

profunda, cuja remoção leva á exposição da 

polpa. Quando existe dor costuma ser 

intermitente (não continua), sobretudo por 

compressão.  

 

( ) Responde positivo para testes térmicos e 

elétricos, reagindo aos estímulos com 

resposta dolorosa de intensidade compatível 

com a excitação provocada. A palpação 

apical e percussão resulta em resposta 

negativa.  

Assinale a alternativa que indica a 

sequencia correta: 

 

A) 4; 2; 3; 1 

B) 4; 3; 2; 1 

C) 3; 2; 4; 1 

D) 3; 1; 4; 2 

E) 2; 1; 4; 3 

 

26. (CONCURSO MAURITI/2018) Os 

dentes decíduos ou permanentes, para 

alcançar sua maturidade morfológica ou 

funcional, passam por um ciclo vital 

característico bem definido, composta 

por diversas fases. Durante essas fases do 

desenvolvimento dentário, podem 

ocorrer anomalias relacionadas com 

diversas etiologias, gerando situações que 

terão importâncias clínicas. 

 De acordo com o texto, correlacione a 

coluna 1 com a 2, relatando a sua 

definição de cada alteração de 

desenvolvimento, marcando o item que 

melhor representa.  

 

1- Geminação 

2- Fusão 

3- Concrescência  

 

(   ) União entre dois germes independentes.  

(  ) Uma fusão produzida após o inicio da 

formação radicular, nessa anomalias os 

dentes unem-se apenas pelo cemento.  

(  ) Tentativa de divisão de um germe dentário 

simples por invaginação, fenômeno esse 

que ocorre durante o estagio de proliferação 

do ciclo vital dos dentes.  
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A) 1;2;3 

B) 2;1;3 

C) 2; 3;1 

D) 3;2;1 

E) 3;1;2 

 

27. (CONCURSO MAURITI/2018) O 

líquen plano oral, é uma inflamação 

crônica do revestimento interior da boca 

que provoca o surgimento de lesões 

brancas ou avermelhadas muito 

dolorosas, sendo semelhantes a aftas. 

Quando surgem manchas na boca e 

existem suspeitas de líquen plano é 

aconselhado consultar um dentista para 

avaliar a possibilidade de ser outro 

problema. 

 Qual das alternativas não apresentam 

características e sintomas mais comuns 

do líquen plano oral: 

A) Manchas esbranquiçadas na boca 

B) Sensação de queimação na boca 

C) Manchas inchadas, vermelhas e dolorosas 

D) Sensibilidade excessiva para comida 

quente, ácida ou picante 

E) Inflamação periodontal  

 

28.  (CONCURSO MAURITI/2018) A 

importância em conhecer as diferenças 

anatômicas e fisiológicas entre a criança 

e o adulto, tem o intuito de estabelecer 

um padrão de procedimento seguro no 

uso dos anestésicos locais, incluindo a 

compreensão suas classificações quanto a 

estrutura química e a duração de ação 

cada um.  

 De acordo com a estrutura química 

assinale a alternativa que contenha 

apenas anestésico locais do tipo éster. 

 

A) Benzocaína, mepivacaiína, lidocaína e 

cloroprocaína. 
 

B) Articaína, benzacaína e bupivacaína. 
 

C) Articaína, lidocaína, procaína e tetracaína. 
 

D) Lidocaína, tetracaína, bupivacaína e 

cloroprocaína. 
 

E) Benzocaína, procaína, tetracaína e 

cloroprocaína. 

 

29. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Conforme a Constituição Federal de 1988 

(CF-88), a “Saúde é direito de todos e dever 

do Estado”. Assim foi criado o Sistema 

Único de Saúde (SUS), um dos maiores 

sistemas públicos de saúde do mundo, que 

abrange desde o simples atendimento para 

avaliação da pressão arterial até o 

transplante de órgãos, garantindo acesso 

integral, universal e gratuito para toda a 

população do país. O SUS, em conjunto 

com as demais políticas, deve atuar na 

promoção da saúde, prevenção de 

ocorrência de agravos e recuperação dos 

doentes.  A gestão das ações e dos serviços 

de saúde deve ser solidária e participativa 

entre os três entes da Federação: a União, 

os Estados e os municípios. 
 
  Leia abaixo um dos princípios o qual 

rege o SUS e assinale o item a qual o 

representa.  

 'O objetivo desse princípio é 

diminuir desigualdades. Apesar de todas 

as pessoas possuírem direito aos serviços, 
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pessoas não são iguais e, por isso, têm 

necessidades distintas.' 
 
A) Integralidade 

B) Universalidade 

C) Equidade 

D) Participação popular 

E) Regionalização 

 

30. CONCURSO MAURITI /2018) Paciente 

A.M.A, sexo feminino, 14 anos de idade, 

compareceu ao atendimento de urgência 

odontológica relatando traumatismo 

dentário no elemento 11. Na anamnese a 

paciente relatou que brincava com uma 

colega e que bate a cabeção no cotovelo 

dela. Ao exame clínico observou uma 

redução do nível de exposição da coroa 

de aproximadamente 2mm em relação ao 

dente homólogo, além da gengiva 

marginal edemaciada com pequeno 

sangramento no sulco gengival. Ao 

exame radiográfico observamos a 

rizogenese completa do forame, além de 

não encontrar danos no periodonto. 

Qual o diagnóstico e tratamento do dente 

11 analisando os aspectos listados acima, 

assinale a alternativa a qual descreve 

respectivamente: 
 

A) Luxação Lateral e Proservação 

B) Luxação Extrusiva e Reimplante dentário 

C) Concussão e Tratamento endodôntico     

D) Luxação Intrusiva e Tracionamento 

ortodôntico 
 
E) Avulsão e Contenção rígida 

31. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Conhecer a anatomia do periodonto é de 

fundamental importância para o 

diagnóstico de alterações nesses tecidos e 

planejamento de procedimentos 

cirúrgicos. Sobre anatomia do tecido 

periodontal é correto afirmar que. 

 

A) A gengiva livre estende-se a partir da 

margem gengival em direção apical até a 

junção mucogengival. 

 

B) A gengiva inserida é demarcada 

apicalmente pela ranhura gengival livre. 

 

C) A área de col é recoberta por um epitélio 

delgado ceratinizado. 

 

D)  As fibras colágenas predominam no tecido 

conjuntivo gengival e constituem o mais 

importante dos componentes do periodonto. 

 

E)  O cemento é um tecido mineralizado 

ricamente vascularizado e inervado. 

 

32. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

placa bacteriana pode se aderir a 

superfícies duras naturais da cavidade 

bucal, como esmalte e a dentina, ou nas 

superfícies artificiais, como metais e ou 

resinas. (Lindhe, 2005)  

Durante a formação da placa é possível 

ocorrer: 

 

I. A aderência inicial das bactérias as 

superfícies sólidas são muito fortes.  

II. As superfícies dentárias são normalmente 

cobertas por uma fina película adquirida 

formada por glicoproteínas. 
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III. Na placa madura a presença de 

bactérias mortas e que sofreram lise, podem 

fornecer nutrientes as bactérias ainda 

viáveis. 

 

IV. O cálculo supragengival tem coloração 

branco-amarelada ou marrom e sua dureza é 

moderada. 

Sobre a formação da placa as 

alternativas corretas são: 

A) I, II e III 

B) I, III e IV 

C) II, III e IV 

D) I, II e IV 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

33. (CONCURSO MAURITI/2018) O 

procedimento de gengivectomia descrito 

por Goldman em 1951 é empregado até 

os dias atuais. Para sua execução tem 

uma sequencia de procedimentos a ser 

seguido. 

1. A incisão inicial deve ser biselada para 

proporcionar uma margem afilada e 

adequadamente festonada com lâmina de 

bisturi 15 ou gengivótomo de Kirkland. 

2. O tecido mole interproximal é separado do 

periodonto interdental por meio de uma 

segunda incisão. 

3. As bolsas vão sendo sondadas e diversos 

pontos de sangramento vão sendo 

produzidos na região. 

4. Remoção do tecido incisionado e proteção 

da área com cimento cirúrgico. 

A sequencia correta desse procedimento 

cirúrgico e: 

A) 1, 2, 3, 4. 

B) 1, 3, 4, 2. 

C) 3, 1, 2, 4 

D) 2, 3, 1, 4. 

E) 3, 2, 4, 1. 

 

34. (CONCURSO MAURITI/2018) O 

acesso cirúrgico para raspagem é 

considerado uma terapia 

__________________ da terapia 

relacionada à causa. As técnicas cirúrgicas 

podem facilitar a remoção dos depósitos 

__________________, o controle de placa 

realizado pelo paciente e promover saúde 

do periodonto. A escolha da técnica 

cirúrgica a ser empregada e a região 

envolvida é feita após 

____________________________.  

Em sequência os termos que completam 

corretamente essas lacunas são: 

A) essencial, subgengival, avaliação inicial. 

B) indispensável, supragengival, terapia 

relacionada à causa. 

C) coadjuvante, subgengival, terapia 

relacionada à causa. 

D) indispensável, subgengival, avaliação 

inicial. 

E) coadjuvante, supragengival, diagnóstico da 

bolsa periodontal. 

35. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Associe as duas colunas, relacionando as 

técnicas de retalho para acesso cirúrgico 

com suas descrições. 
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1. Retalho original de Widman 

2. Retalho modificado 

3. Retalho posicionado apicalmente 

4. Retalho de Widman modificado 

 

( ) Incisão em bisel invertido, o retalho de 

espessura total deve ser estendido além da 

linha mucogengival, para possibilitar o 

reposicionamento apical do tecido mole. 

 

( ) A incisão inicial é realizada 0,5 a 1mm da 

margem gengival, paralela ao eixo 

longitudinal do dente, outras incisões são 

realizadas para separar o colar de tecido 

mole da superfície radicular, sem incisão 

relaxante. 

 

( ) É determinada por duas incisões relaxantes 

e uma em bisel invertido, remoção do colar 

de tecido mole. O tecido mole será suturado 

na altura da crista óssea alveolar. 

 

( ) Incisão intrasulcular e remoção do tecido de 

granulação da bolsa, sem incisão relaxante, 

permitindo suturar o tecido em sua posição 

original. 

 

A sequência correta dessa associação é: 

 

A) 3, 2, 4, 1. 

B) 1, 2, 4, 3. 

C) 4, 3, 1, 2. 

D) 3, 4, 1, 2. 

E) 2, 1, 3, 4. 

 

36. (CONCURSO MAURITI/2018)  

I. Acredita-se que o abscesso periodontal 

seja formado por fechamento ou trauma na 

entrada da bolsa periodontal.  

Porque: 

 

II. Resulta na extensão da infecção da bolsa 

em direção ao tecido mole da parede da 

bolsa.  

 

Sobre essas duas afirmativas, é correto 

afirmar que:  

 

A) a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a 

segunda, falsa.  

 

B) a primeira é uma afirmativa falsa; e a 

segunda, verdadeira. 

 

C) as duas são verdadeiras, mas não 

estabelecem relação entre si.  

 

D) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma 

justificativa correta da primeira.   

 

E) as duas são falsas. 

 

 

37. (CONCURSO MAURITI/2018) São 

achados clínicos geralmente observados 

no abscesso periodontal, exceto: 

 

A) Dor 

B)  Necrose pulpar 

C)  Elevação do dente 

D)  Mobilidade dentária 

E)  Fragilidade na gengiva 

38. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

gengivite necrosante é uma condição 
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inflamatória e destrutiva da 

________________, caracterizada por 

ulceração e _________________ da 

papila e da __________________ o que 

resulta em um aspecto característico  de 

_________________. 

 

Em sequência os termos que completam 

corretamente essas lacunas são: 

 

A) gengiva, necrose, margem gengival, 

crateras. 

 

B)  crista óssea, inflamação, gengiva inserida, 

edema. 

 

C) mucosa alveolar, necrose, gengiva inserida, 

crateras. 

 

D) gengiva, inflamação, margem gengival, 

edema. 

 

E) crista óssea, necrose, margem gengival, 

crateras. 

 

39. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre as doenças periodontais 

necrosantes, as afirmativas abaixo 

podem ou não ser verdadeiras. Verifique. 

 

I. Origem bacteriana. 

II. Acomete gengiva e toda a mucosa bucal. 

III. Após o tratamento permanece a 

destruição dos tecidos periodontais. 

 

As afirmações I, II e III são, 

respectivamente, 

 

A) V, V, V. 

B) V, F, V. 

C) F, F, F. 

D) V, F, F. 

E) F, V, F. 

 

40. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Edema, vermelhidão e sangramento são 

características observadas na gengivite 

devido a alterações vasculares como: 

I. Aumento da permeabilidade. 

II. Dilatação. 

III. Pressão hidrostática dentro dos 

vasos. 

 

As afirmações I, II e III são, 

respectivamente, 

 

A) V, V, V. 

B) V, F, V. 

C) F, F, F. 

D) V, F, F. 

E) F, V, F. 

 

41. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Paciente do sexo feminino, 26 anos de 

idade, sem alteração sistêmica, em 

tratamento ortodôntico, procurou 

atendimento no PSF com queixa de 

sangramento durante a escovação. Ao 

exame clínico foi observado aumento 

gengival sem perda de inserção e cálculo 

supragengival no quinto sextante. A 

conclusão do diagnóstico foi gengivite 

associada a placa com fator local. O 

tratamento deve ser: 

 

1. Orientação de higiene oral. 
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2. Reavaliação. 

3. Manutenção. 

4. Raspagem supragengival. 

 

A sequência correta em que ocorre o 

processo é  

 

A) 1, 2, 3, 4.  

B) 3, 2, 4, 1.  

C) 1, 4, 2, 3.  

D) 4, 3, 2, 1.  

E) 2, 1, 4, 1. 

 

42. (CONCURSO MAURITI/2018) 

I. Diabetes, gravidez e tabagismo modificam 

a susceptibilidade, apresentação clínica e 

progressão da doença periodontal e a 

resposta ao tratamento. 

Porque 

 

II. Alteram a resposta fisiológica, sistema 

vascular e imune, além da resposta 

inflamatória e reparo tecidual do 

hospedeiro. 

 

Sobre essas duas afirmativas, é correto 

afirmar que:  

 

A) a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a 

segunda, falsa.  

 

B) a primeira é uma afirmativa falsa; e a 

segunda, verdadeira. 

 

C) as duas são verdadeiras, mas não 

estabelecem relação entre si.  

 

D) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma 

justificativa correta da primeira.   

 

E) as duas são falsas. 

 

43. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Considere os exames periodontais. As 

afirmativas abaixo podem ou não ser 

verdadeiras. Verifique. 

 

I. A profundidade da bolsa é avaliada através 

de uma sonda milimetrada, da margem 

gengival ao fundo da bolsa periodontal. 

 

II. Nível de inserção é avaliado da junção 

cemento esmalte até o fundo da bolsa ou do 

sulco gengival, através de uma sonda 

milimetrada. 

 

III. O sangramento a sondagem é 

observado com uma sonda periodontal 

pontiaguda. 

 

As afirmações I, II e III são, 

respectivamente, 

 

A) V, V, V. 

B) V, F, V. 

C) F, F, V. 

D) V, F, F. 

E) V, V, F. 

 

44. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Sobre mobilidade dentária é correto 

afirmar: 
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A) Doença periodontal associada a placa não é 

a única causa do aumento da mobilidade 

dentária. 

B)  A perda de tecidos de suporte não é capaz 

de causar aumento da mobilidade dentária. 

 

C)  É considerada normal a mobilidade de até 

2mm no sentido horizontal. 

 

D)  Na classificação da mobilidade dentária 

Grau 3 é quando a hipermobilidade 

ultrapassa 3mm no sentido vertical. 

 

E)  Do ponto de vista terapêutico, é importante 

diagnosticar o grau de mobilidade sem se 

preocupar com a causa. 

 

45. (CONCURSO MAURITI/2018)  

I. Várias pesquisas têm demonstrado que a 

manutenção da saúde periodontal, após o 

tratamento ativo, é mantida por longos 

períodos quando o paciente realiza 

Terapia Periodontal de Suporte (TPS). 

Porque: 

 

II. A determinação do intervalo entre as 

consultas da TPS pode ser baseada na 

avaliação de risco do paciente. 

 

Sobre essas duas afirmativas, é correto 

afirmar que:  

 

A) a primeira é uma afirmativa verdadeira; e a 

segunda, falsa.  

 

B) a primeira é uma afirmativa falsa; e a 

segunda, verdadeira. 

 

C) as duas são verdadeiras, mas não 

estabelecem relação entre si.  

D) as duas são verdadeiras, e a segunda é uma 

justificativa correta da primeira.   

 

E) as duas são falsas. 

 

46. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

clorexidina é considerada padrão ouro 

no controle químico na periodontia. 

Sobre essa substância é correto afirmar: 

 

A) A concentração de 2% é a ideal para o uso 

como enxaguatório bucal. 

 

B)  Efeitos colaterais como manchamentos dos 

dentes e no dorso da lígua são raramente 

relatados, mesmo quando o uso é por 

longos períodos. 

 

C)  Sua baixa substantividade, em média de 

3horas, é a sua maior desvantagem. 

 

D)  A alta penetrabilidade do antisséptico 

permite melhores resultados como agente 

terapêutico que preventivo. 

 

E)  Usada em pós operatório pois, reduz a 

carga bacteriana da cavidade oral e previne 

a formação de placa no momento em que a 

limpeza mecânica pode ser difícil devido ao 

desconforto. 

 

47. (CONCURSO MAURITI/2018) 

Trauma de oclusão é um dos termos 

usados para descrever as alterações 

patológicas ou adaptativas do periodonto 

decorrente de força excessivas da 

oclusão. Sobre esse tema avalie as 

sentenças abaixo: 

 

I. Lesão de trauma de oclusão é 

frequentemente dividido em primário e 

secundário. 
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II. Quando o periodonto está severamente 

reduzido, forças normais ou até reduzidas 

podem causar danos ou adaptações no 

periodonto. 

 

III. Em dentes com periodontite, o trauma 

de oclusão pode, sob certas condições, 

aumentar a velocidade de progressão da 

doença. 

 

IV. Mobilidade dentária é citada 

constantemente como um sinal clínico do 

trauma oclusal. 

 

As afirmações I, II, III e IV são, 

respectivamente, 

 

A) V, V, V, V. 

B) V, F, V, F. 

C) F, F, V, V. 

D) V, F, F, V. 

E) V, V, F, F. 

 

48. (CONCURSO MAURITI/2018) As 

curetas Gracey são também conhecidas 

como curetas específicas. Considerando 

esses instrumentais avalie as afirmativas 

abaixo. 

 

I. Essas curetas são provavelmente os 

melhores instrumentos para raspagem 

subgengival e alisamento radicular, porque 

oferecem boa adaptação à anatomia 

radicular complexa. 

 

II. As curetas Gracey 5-6 são indicadas para 

raspagem de todas as faces dos dentes 

anteriores e faces livres de pré-molares. 

 

III. A lâmina dessas curetas são anguladas 

em 90º com a haste inferior. 

 

IV. A lâmina curva-se em dois planos; para 

cima e para o lado. 

As afirmações I, II, III e IV são, 

respectivamente, 

 

A) V, V, V, F. 

B) V, F, V, F. 

C) F, F, V, V. 

D) V, V, F, F. 

E) V, V, F, V. 

 

49. (CONCURSO MAURITI/2018) Os 

procedimentos cirúrgicos de aumento de 

coroa são amplamente executados em 

periodontia. Sobre esse procedimento é 

correto afirmar: 

 

I. Favorece a forma de retenção a fim de 

permitir preparos dentários, moldagem e 

tratamentos restauradores, além de ajuste na 

margem gengival para fins estéticos. 

 

II. É indicado caso haja violação do espaço 

biológico pois, ocorrerá inflamação 

gengival, formação de bolsa e perda óssea 

alveolar. Assim, é recomendado o 

procedimento para que devolva um espaço 

de pelo menos 3mm entre a margem do 

preparo. 

 

III. Para realização desse procedimento 

pode incluir a remoção apenas de tecido 

mole ou tanto de tecido mole e osso 

alveolar. 
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IV. A redução do tecido mole isoladamente 

é indicada mesmo quando não há gengiva 

inserida adequada. 

As afirmativas verdadeiras são:   

A) I, II e III.  

B) I, II e IV.  

C) I, III e IV.  

D) II, III e IV.  

E) I, II, III e IV. 

 

 

50. (CONCURSO MAURITI/2018) A 

fase I da terapia periodontal tem como 

objetivo modificar ou eliminar os fatores 

etiológicos microbianos e os fatores que 

contribuem para as doenças gengivais e 

periodontais. 

 

Nessa fase alguns procedimentos fazem 

parte como: 

 

I. Instrução de higiene oral. 

II. Clareamento dental. 

III. Raspagem supragengival e 

subgengival. 

IV. Recontorno de restaurações e próteses 

defeituosas. 

V. Movimentação ortodôntica.  

 

Os procedimentos que realmente fazem 

parte dessa fase são:  

 

A) I, III, IV e V.   

B) I, II, III e IV.  

C) I, II, III e V.  

D) II, III, IV e V.  

E) I, IV e V. 

 


