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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei n. 8080/1990, também denominada 
de Lei Orgânica da Saúde, que criou o Sistema Único de 
Saúde (SUS), determina  que os serviços de saúde para a 
população serão prestados 

(A) pelos  órgãos  e  instituições  públicas  federais, 
estaduais  e  municipais,  da  administração  direta  e 
indireta e das fundações mantidas pelo poder público. 

(B) pelos órgãos e instituições públicas e privadas e por 
fundações.

(C) pelos hospitais públicos e privados e postos de saúde 
municipais.

(D) pelo  Ministério  da Saúde,  as Secretarias Estaduais 
de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Constituição Federal/1988 e a Lei Orgânica da Saúde 
determinam as competências da União, dos Estados e dos 
Municípios  no  âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde. 
Segundo essa legislação,

(A) os Municípios são responsáveis por realizar as ações 
de  vigilância  sanitária  nos  portos  e  aeroportos 
existentes no seu território.

(B) os Estados  devem executar os serviços de atenção a 
saúde no âmbito dos municípios do estado.

(C) os  Municípios  devem  controlar  e  fiscalizar  os 
procedimentos dos serviços privados de saúde.

(D) a  União  deve  executar  as  ações  de  vigilância 
epidemiológica nos estados e municípios.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  Decreto  n.  7508/2011,  que  regulamenta  a  Lei  n. 
8080/1990, conceitua  Região de Saúde e determina as 
ações  mínimas  que  devem  ser  prestadas  no  âmbito 
dessas regiões. Entre as ações, está 

(A) a atenção psicossocial.

(B) a produção de medicamentos.

(C) a vigilância sanitária de alimentos.

(D) a vigilância dos agravos transmissíveis.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Portaria/GM 687/2006 estabelece a Política Nacional de 
Promoção da Saúde e define algumas ações específicas 
de promoção relativas à

(A) saúde reprodutiva da população brasileira.

(B) controle da dengue em área urbana.

(C) expansão  da  estratégia  saúde  da  família  nos 
municípios brasileiros.

(D) redução  da  morbimortalidade  por  acidentes  de 
trânsito.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre os principais Sistemas de Informações em Saúde 
existentes no SUS, considera-se que

(A) as notificações de violência contra crianças, mulheres 
e idosos são informadas ao Sistema de Informações 
sobre Agravos de Notificação – SINAN.

(B) o  Sistema  de  Informações  de  Mortalidade  (SIM) 
apresenta  como  documento  base  a  declaração  de 
óbito,  que  deve  ser  preenchida  por  médicos  e 
enfermeiros.

(C) o  Sistema  de  Informações  Hospitalares  (SIH)  é 
alimentado  pelas  autorizações  de  internações 
hospitalares  oriundas  dos  hospitais  públicos, 
filantrópicos  e  privados  contratados  e  não 
contratados pelo SUS.

(D) o  Sistema  de  Informações  sobre  Nascidos  Vivos 
(SINASC)  apresenta  como  documento  base  a 
certidão de nascimento, emitida pelo registro civil.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Publicações  recentes  mostraram  o  perfil  epidemiológico 
das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, entre 
1996 e 2007. Com base nesses dados observou-se que

(A) as  doenças  cardiovasculares  apresentaram  uma 
tendência de aumento de 31%.

(B) as doenças respiratórias apresentaram uma redução 
de 38%. 

(C) a  mortalidade  por  doenças  crônicas  não 
transmissíveis,  nas  regiões  Norte  e  Nordeste, 
diminuiu significativamente.

(D) o  câncer  de  estômago  e  o  câncer  de  mama  nas 
mulheres apresenta uma tendência de aumento. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos últimos anos, várias políticas e programas de saúde 
foram implantados com o objetivo de melhorar os indica-
dores de saúde da mulher. Alguns fatores estão relaciona-
dos com a melhoria desses indicadores, como

(A) o  uso  de  métodos  modernos  de  contracepção,  o 
acesso  ao  pré-natal  e  o  aumento  dos  partos 
cirúrgicos.

(B) a  utilização  de  métodos  contraceptivos  menos 
evasivos, a melhoria da qualidade da assistência ao 
pré-natal e o aumento dos partos cirúrgicos. 

(C) o uso da camisinha feminina e o incentivo ao  partos 
normal, principalmente na rede pública de saúde. 

(D) a utilização do DIU e a disponibilização da pílula do 
dia  seguinte  como  métodos  contraceptivos  para  a 
população de baixa renda.
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▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, o Brasil convive com uma carga dupla de do-
enças: infecciosas agudas e crônicas. A tendência de au-
mento da morbimortalidade por causas crônicas está rela-
cionada  

(A) à falta de diagnóstico precoce, dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde e às desigualdades sociais.

(B) ao  envelhecimento  da  população,  mudanças  no 
padrão  de  consumo,  nos  estilos  de  vida  e  à 
urbanização acelerada.

(C) à  falta  de  intervenções  tecnológicas  efetivas,  às 
iniquidades sociais e ao aumento da pobreza.

(D) às mudanças demográficas, à falta de um modelo de 
atenção  às  doenças  crônicas  e  à  transição 
epidemiológica.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Brasil figura entre os países de maior desigualdade so-
cial e, consequentemente, de iniquidades em saúde. Os 
principais fatores que têm contribuído para a redução das 
desigualdades regionais e socioeconômicas são:

(A) o programa Fome Zero  e  a  inserção  do jovem no 
mercado de trabalho.

(B) o programa Bolsa família e a melhoria de infraestrutu-
ra nas cidades.

(C) o aumento da expectativa de vida e a ampliação da 
rede privada de assistência à saúde.

(D) a diminuição da pobreza e a melhoria do acesso aos 
serviços de saúde. 

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância epidemiológica é um componente da vigilância 
em  saúde,  cuja  ações  estão  centradas  no  controle  de 
agravos e doenças consideradas prioritárias para a saúde 
pública. Suas ações consiste em 

(A) executar  as  medidas  de  prevenção  e  controle  dos 
fatores  de  riscos  à  saúde,  englobando  os  agravos 
prioritários à saúde da população.

(B) coletar,  consolidar  e  analisar  dados,  distribuir 
informações e recomendar medidas de controle  de 
doenças específicas.

(C) organizar os serviços de saúde e os programas de 
prevenção de maior impacto nas ações de saúde.

(D) monitorar  os  serviços  de  saúde  e  organizar  as 
campanhas de vacinação. 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dengue é uma doença infecciosa de grande magnitude na 
saúde pública brasileira, e faz parte da lista de notificação 
compulsória (LNC). Conforme a Portaria 104/2011, os cri-
térios definidos para a notificação dos casos de dengue 
são:

(A) óbito por dengue e de caso de dengue pelo sorotipo 4 
em áreas sem transmissão endêmica são agravos de 
notificação imediata.

(B) caso  de  dengue  clássico  e  febre  hemorrágica  da 
dengue são de notificação compulsória semanal.

(C) caso  de  síndrome  do  choque  da  dengue  e  febre 
hemorrágica  da  dengue   são  agravos  notificados 
pelas Unidades Sentinela.

(D) caso de dengue pelos sorotipos 1, 2, 3 e 4 deverão 
ser registradas no Sinan no prazo máximo de 7 dias.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Doenças Emergentes são doenças infecciosas novas que 
apareceram na população recentemente ou doenças anti-
gas cuja incidência aumentou nas duas últimas décadas 
ou tendem a aumentar no futuro. No Brasil, são considera-
das doenças emergentes em saúde pública 

(A) o sarampo, poliomielite e meningites.

(B) a febre amarela, sífilis congênita e chagas aguda.

(C) a leishmaniose, a dengue e influenza. 

(D) a raiva humana,  tuberculose e botulismo.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As análises sistemáticas e periódicas dos dados coletados 
pelo sistema de vigilância epidemiológica de um município 
têm o objetivo de

(A) identificar as possíveis fontes de infecção de surtos e 
epidemias em  áreas geográficas específicas.

(B) identificar os fatores de risco para o adoecimento da 
população e estabelecer medidas de prevenção.

(C) prover informações aos profissionais de saúde sobre 
a  ocorrência  de agravos  específicos e  medidas de 
controle.

(D) documentar  as  investigações  epidemiológicas  dos 
agravos de notificação compulsória.
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A vigilância em saúde de um município é formada por um 
conjunto de saberes e de práticas de saúde pública, cons-
tituindo um modelo ampliado de saúde, que integra 

(A) a  vigilância  epidemiológica,  vigilância  sanitária,  o 
controle e a regulação.

(B) a  vigilância  epidemiológica,  vigilância  sanitária,  o 
controle e a avaliação e a saúde do trabalhador.

(C) a vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador, a 
vigilância sanitária e ambiental.

(D) a  vigilância  sanitária,  a  promoção  à  saúde,  a 
vigilância nutricional e ambiental.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O controle do câncer de colo de útero e de mama constitui 
uma das prioridades do Pacto pela Vida. Dentre as metas 
pactuadas  pelos  gestores  das  três  esferas  de  governo, 
está 

(A) garantir insumos e medicamentos farmacêuticos para 
o tratamento de 100% das pacientes com câncer de 
colo de útero.

(B) ampliar  para  60%  a  cobertura  de  exames  de 
mamografia, conforme protocolo.

(C) reduzir em 50% a razão de mortalidade de mulheres 
diagnosticada com câncer de mama.

(D) atingir pelo menos 60% de cura de casos novos de 
câncer de colo de útero, diagnosticados a cada ano.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na classificação de Miller (1985), uma retração (recessão) 
de classe I ou II corresponde, na classificação de Norland 
e Tarnow (1988), a uma papila:

(A) grau ou classe I.

(B) grau ou classe II.

(C) grau ou classe III.

(D) normal.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cureta de Gracey número 9-10 é bem indicada para:

(A) todos os dentes do arco, independente da anatomia.

(B) mesial de molares.

(C) vestibular e lingual de molares.

(D) distal de molares.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sonda de Marquis tem a seguinte marcação em mm:

(A) 1-2-3-5-7-8-9-10

(B) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

(C) 3-6-9-12

(D) 1-2-3-5-8-9-10

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Duarte (2009), o padrão-ouro para obter 
mucosa queratinizada (ceratinizada) é:

(A) enxerto conjuntivo subperiosteal.

(B) enxerto conjuntivo subepitelial.

(C) matriz de bicamadas obtida de engenharia tecidual.

(D) enxerto gengival livre.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Duarte (2009), o retorno de pigmentação 
pós-cirúrgica para remoção de manchas melânicas

(A) ocorre em média seis meses após a cirurgia.

(B) ocorre em média um ano após a cirurgia.

(C) ocorre em até oito anos após a cirurgia.

(D) tem ocorrência imprevisível.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base no trabalho de  Gargiulo  et  al.  (1961),  quanto 
mais avançada a erupção passiva, a devolução do espaço 
biológico deve:

(A) ser conservadora, pois necessita de espaço menor.

(B) contemplar espaço mínimo de 4 mm. 

(C) contemplar espaço mínimo de 5 mm.

(D) ser menos conservadora, pois o espaço necessário 
aumenta.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cureta de Gracey que possui a menor parte ativa ou lâ-
mina é:

(A) 1-2

(B) 5-6

(C) 11-12

(D) 13-14

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No tratamento das lesões de bi ou trifurcação, o procedi-
mento mais eficaz é:  

(A) a instrumentação manual.

(B) a instrumentação ultrassônica.

(C) o uso de brocas.

(D) a exodontia.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A agregação plaquetária no interior de vasos sanguíneos é 
provocada por proteínas de superfície (PAAP) e está rela-
cionada com os seguintes micro-organismos:

(A) Fusobacterium nucleatum e Prevotella intermedia.

(B) Porphyromonas gingivalis e Prevotella intermedia.

(C) Streptococcus sanguis e Porphyromonas gingivalis.

(D) Aggregatibacter actinomycetemcomitans e  Porphyro-
monas gingivalis.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a American Heart Association, em pacien-
tes com necessidade de cobertura profilática, pode-se em-
pregar como alternativa à amoxicilina

(A) a ampicilina via oral 3 g.

(B) a azitromicina 500 mg. 

(C) a clindamcina 1 g. 

(D) o metronidazol 500 mg.
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O crescimento gengival relacionado à imunossupressores 
é menor com o uso de:

(A) tacrolimus.

(B) carbamazepina.

(C) nifedipina.

(D) ciclosporina A.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para uma periodontite ser considerada avançada ou seve-
ra,  deve-se  observar  uma  perda  de  inserção  maior  ou 
igual a: 

(A) 5 mm

(B) 6 mm

(C) 7 mm

(D) 8 mm

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Profundidade  de  sondagem  elevada,  por  exemplo,  de 
nove a onze milímetros, em um ponto de um dente, é me-
lhor diagnosticada como:

(A) periodontite crônica moderada.

(B) periodontite agressiva moderada.

(C) gengivite.

(D) fratura radicular ou lesão endopério.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exame radiológico das estruturas dentais e periodontais

(A) correspondente ao observado clinicamente.

(B) mostra uma perda de inserção superior à observada 
clinicamente.

(C) mostra uma perda de inserção inferior à observada 
clinicamente. 

(D) é dispensável no caso de periodontites, pois o exame 
clínico é soberano.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme a AAP, classicamente, os fatores determinantes 
das retrações (resseções) são:

(A) biofilme periodontopatogênico  e  trauma de  escova-
ção.

(B) trauma oclusal e próteses mal adaptadas.

(C) trauma oclusal e trauma de escovação.

(D) trauma oclusal e biofilme periodontopatogênico.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Tarnow e Fletcher  (1984), para uma lesão 
na furca ser classificada como grau B ela deve ter: 

(A) 1 a 3 mm

(B) 4 a 6 mm

(C) 2 a 5 mm

(D) 3 a 7 mm

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O retalho de Widman, modificado por Ramfjord e Nissle, é 
indicado para

(A) raspagem de campo aberto  que  ultrapassa a linha 
gengival.

(B) raspagem de campo aberto, alcançando o periósteo.

(C) enxerto conjuntivo.

(D) cirurgias mucogengivais.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Duarte et al.(2009), a gengivectomia de bisel in-
terno é empregada na

(A) osteotomia.

(B) osteoplastia.

(C) osteotomia e osteoplastia.

(D) remoção de grande quantidade de tecido fibrótico. 

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No diagnóstico da fibromatose gengival hereditária mani-
festa-se o seguinte gem:

(A) Cathepsin A

(B) Cathepsin B

(C) Cathepsin C

(D) Cathepsin D

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir para responder às questões 35 e 36.

Löe et al.(1965) comprovaram, em humanos, a correlação 
entre a presença do biofilme bacteriano e o desenvolvimento 
clínico da gengivite.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na experiência descrita, abolida a higiene bucal, o apare-
cimento de sinais clínicos da gengivite ocorreu após um 
período de:

(A) 7 a 14 dias.

(B) 10 a 21 dias.

(C) 21 a 28 dias.

(D) 30 a 60 dias.
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▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Após a remoção do biofilme bacteriano, por meio de higie-
ne bucal, houve retorno à normalidade gengival num perí-
odo médio de:

(A) 1 semana.

(B) 2 semanas. 

(C) 3 semanas. 

(D) 4 semanas.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Reiser et al. (1996),  a distância do limite 
amelo-cementário ao feixe vasculonervoso palatino maior, 
na região de pré-molar em palatos médios, é de:

(A) 7 mm

(B) 9 mm

(C) 12 mm

(D) 17 mm

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O freio ou frênulo denominado por Severin (1971) de teto-
labial persistente e por Placek et al. (1974) de penetrante 
na papila, tem influência na presença de diastemas entre 
os incisivos centrais superiores. O percentual de prevalên-
cia do frênulo encontrado por Ruli et al.(1997), em indiví-
duos de 19 a 26 anos, é de:

(A) 1%

(B) 2%

(C) 3%

(D) 4%

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 1970 no Sri Lanka, Löe et al. (1986) avaliaram 480 in-
divíduos do gênero masculino na faixa etária de 14 a 31 
anos.  O porcentual  de indivíduos em que foi  observada 
perda de inserção foi de: 

(A) 11%

(B) 55%

(C) 89%

(D) 100%

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em paciente com sorriso gengival classificado por Coslet 
et al. (1977) como tipo 1 subtipo A, o tratamento indicado 
é:

(A) gengivoplastia.

(B) retalho total com osteotomia.

(C) retalho total deslocado apicalmente.

(D) retalho dividido deslocado apicalmente.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na normalidade periodontal,  o sulco clínico corresponde 
ao espaço entre a margem gengival e

(A) o epitélio sulcular.

(B) o epitélio juncional. 

(C) a inserção conjuntiva. 

(D) a crista óssea. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Avaliando a relevância clínica e para o planejamento cirúr-
gico, a gengiva inserida tem o conjuntivo rico em fibras

(A) elásticas.

(B) colágenas.

(C) oxitalânicas.

(D) reticulares.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para observar a linha mucogengival, emprega-se

(A) coloração por sódio.

(B) método de Rufinni.

(C) método visual.

(D) coloração por potássio.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De maneira geral, a Academia Americana de Periodontolo-
gia  sugere  que,  inicialmente,  a  manutenção  periodontal 
deve ser realizada a cada:

(A) 2 meses.

(B) 3 meses.

(C) 6 meses.

(D) 12 meses.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na classificação de  Seibert e  Lindhe (1989),  os biótipos 
periodontais podem ser do tipo:

(A) I, II, III, IV, V.

(B) espesso ou fino.

(C) plano ou festonado.

(D) plano e espesso ou fino e festonado.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A regeneração tecidual guiada se baseia na possibilidade de 
recuperar  tecidos periodontais  perdidos pela  atuação de 
células contidas no:

(A) epitélio.

(B) conjuntivo.

(C) osso.

(D) ligamento periodontal.
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O enxerto autólogo é aquele obtido

(A) do próprio indivíduo.

(B) de indivíduos da mesma espécie.

(C) de indivíduos de espécies diferentes.

(D) de material sintético.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo  com a  Academia  Americana  de  Periodontia, 
com relação ao tratamento periodontal, os mecanismos de 
liberação lenta subgengival como géis e fibras 

(A) são indispensáveis.

(B) promovem completa regeneração periodontal.

(C) podem ter uma eficácia comprovada no futuro.

(D) eliminam o biofilme.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Duarte et al. (2009) consideraram que a perda óssea ver-
tical leva a alterações morfológicas denominadas defeitos 
ósseos. Prichard (1960) classificou o defeito em torno do den-
te como sendo de:

(A) 1 parede.

(B) 2 paredes.

(C) 3 paredes.

(D) 4 paredes.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Duarte et al. (2009), desde que seja possí-
vel, a área de melhor escolha, para remoção de enxerto 
gengival livre, é a

(A) gengiva inserida.

(B) palatina de molares, excetuando-se a área de rugosi-
dades.

(C) área de rebordo residual.

(D) palatina de pré-molares.

▬ RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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