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UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA 

ORIENTAÇÕES: 
• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  

  Guilherme José Pimentel Lopes de Oliveira  UFU 

PONTO SORTEADO 

Interrelação Periodontia e outras especialidades Odontológicas 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

Introdução- Abrir o tema focando sobre as definições da Periodontia no contexto de 
saúde e doença e o motivo pelo qual a relação dessa disciplina é tão importante para a 
condução do tratamento Odontológico integral; 
Desenvolvimento – Mencionar e descrever as principais relações da Periodontia com 
outras disciplinas. A nível de graduação é obrigatório da descrição das relações dos 
Odontologia Restauradora, Endodontia e Ortodontia. A citação da Implantodontia não é 
obrigatória, porém é algo que deve ser levado em consideração dentro do contexto de 
integralidade do tratamento. Outras menções são menos importantes; 
Conclusão – Na finalização é importante mencionar que o tratamento não acaba na fase 
ativa. Deve-se mencionar a importância da terapia periodontal de suporte como condição 
essencial para manutenção dos resultados. Nesse momento também é prudente 
mencionar o melhor momento para aplicação dos procedimentos de outras disciplinas 
que em conjunto são considerados como procedimentos complementares ao tratamento 
periodontal.  

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

Conhecimento da matéria e fundamentação teórica 
1)Contexto geral da relação Periodontia e outras disciplinas devidos as particularidades 
do periodonto – Tecido de inserção que pende dentes ao osso e que qualquer tipo de 
tratamento causa impacto direto e imediato nesse tecido. Por ser o tecido de suporte o 
mesmo deve ser estabilizado antes de outros procedimentos na maioria dos 
planejamentos integrados. 
2)Relação Periodontia e Odontologia Restauradora 
Relações das restaurações com a saúde periodontal focando nos aspectos de oclusão, 
polimento, margem, contato e contorno 
Descrever o efeito de traumas oclusais no periodonto – conceituar trauma primário e 
secundário e o seu diagnostico 
Em relação o ao polimento fazer menções a relação rugosidade e adesão bacteriana 
Em relação a margem descrever as relações e consequências das margens de restauração 
instalados em diferentes níveis, nesse momento é obrigatório a descrição da inserção 
supragengival; 
Em relação ao contorno é necessário a menção dos problemas relacionados ao sub ou 
sobrecontorno a saúde gengival; 
 Em relação ao contato é necessário descrever a importante dos pontos de contato para 
evitar traumas diretos ao periodonto e para formação das papilas.  
Adicionalmente menções a técnicas cirúrgicas de aumentos de coroa clínica que forem 
mencionadas garante maior valorização em relação ao conhecimento da matéria; 
 
3)Relação Periodontia – Endodontia 
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UFAL 
Mencionar as relações anatômicas muito estritas entre os tecidos periodontal e pulpar 
Mencionar quais as condições para que lesões periodontais causem lesões pulpares ou 
quando lesões pulpares causem lesões periodontais 
Falar das patologias originadas de ações iatrogênicas; 
Mencionar e descrever classificação atual das lesões endoperiodontais;  
Mencionar e descrever métodos de diagnostico diferencial da origem dessas lesões;  
Mencionar e descrever sequencias de tratamento de lesões endoperiodontais 
 
4)Relação Periodontia - Ortodontia 
Mencionar e descrever o problema do acumulo do biofilme causado pelos aparelhos 
ortodônticos; 
Estabelecer parâmetros seguros para movimentação ortodôntica em pacientes com e sem 
histórico de doença periodontal; 
Relacionar movimentação ortodontia com destruição do aparato de inserção periodontal; 
Falar dos mecanismos de formação e reabsorção óssea em movimentações ortodônticas; 
Mencionar os efeitos benéficos do tratamento ortodôntico na saúde periodontal e vice-
versa 
  
5)Relação Periodontia – Implantodontia 
Diferenças entre dentes e implantes a nível anatômico, histológico e fisiológico; 
 Relações patológicas entre doença periodontal e doença periimplantar 
 
Conclusão 
 
Mencionar a importante da terapia periodontal de suporte na manutenção dos 
resultados. 
 
Mencionar textos que conceituam doenças ou clássicos da literatura em Periodontia 

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

Usar linguagem técnicas, nem gírias, abreviações desnecessárias ou ambíguas. A ligação 
entre as ideias nos parágrafos em importante para entender a sequencia das ideias 
expostas pelo candidato 
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UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA 

ORIENTAÇÕES: 
• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  

  Guilherme de Oliveira Macedo  UFS 

PONTO SORTEADO 

Inter-relação Periodontia e demais Especialidades Odontológicas 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

A introdução deve conter a apresentação do tema e um resumo do que será dissertado 
de forma clara e objetiva. O desenvolvimento deve ser claramente estruturado, dividido 
em tópicos escrito de tal forma que os conteúdos estejam bem delimitados. O texto deve 
ser escrito de forma fluida e os conteúdos apresentados em ordem lógica. 
A conclusão deverá ser clara, objetiva e sintetizar o conteúdo exposto.  

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

A avaliação foi dividida em tópicos com pontuações distintas. Cada tópico deverá 

necessariamente apresentar os conteúdos citados abaixo. A falta de conteúdos 

citados, erros conceituais e textos escritos de forma que impeçam o seu 

entendimento sofrerão decréscimo de nota. Segue abaixo os conteúdos 

analisados e o valor máximo atribuído para cada tópico delimitado: 

1. Periodontia X Odontologia Restauradora (Valor: 0 a 2 pontos). 

O texto deve apresentar os seguintes conteúdos: 

- Definição do espaço biológico, estruturas e medidas segundo Gargiulio.  
- Apontar a nova definição do espaço biológico: Inserção tecidual supracrestal. 
- Descrição sobre a resposta tecidual frente à invasão do espaço biológico. 
- Análise da influência da invasão da inserção tecidual supracrestal e sua 
associação com o biofilme;  
- Influência da forma de restaurações, pônticos, perfil de emergência e 
rugosidade dos materiais restauradores sobre a saúde periodontal.  
- Análise crítica da posição da margem, gengival em relação ao término cervical 
de próteses e restaurações.  
- Influência de próteses fixas e removíveis sobre o periodonto de dentes pilares. 

- Influência da higiene oral no tratamento restaurador/reabilitador. 

- Citar métodos de recuperação do espaço biológico. 
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UFAL 2. Periodontia  e Oclusão (Valor: 0 a 1,0 ponto) 

O texto deve apresentar os seguintes conteúdos: 

- Definição trauma oclusal e classificação dos tipos de trauma; 

- Apontar as diretrizes da nova Classificação (2018); 

- Diagnóstico dos tipos de trauma e descrição sucinta dos tratamentos; 

- Descrição das teorias de Glickman e Warhaugher; 

- Alterações teciduais decorrentes do trauma oclusa; 

- Influência do trauma oclusal sobre a doença periodontal; 

 

3. Periodontia X Endodontia (Valor: 1,0) 

O texto deve apresentar os seguintes conteúdos: 

- Classificação, diagnóstico e tratamento das lesões endo-perio;  

- Nova classificação das lesões endo-perio; 

- Diagnóstico diferencial entre lesão endodôntica e periodontal 

- Comentário sucinto sobre a microbiologia desta interrelação; 

 

4, Periodontia X Ortodontia (Valor: 0 a 1,0) 

O texto deve apresentar os seguintes conteúdos: 

- Resposta tecidual referentes às zonas de tração e pressão  

- Efeito de forças excessivas. 

- Considerações periodontais parar o tratamento ortodôntico: periodonto 

reduzido, velocidade de tratamento, higiene oral, tempo entre as terapias. 

- Movimentações ortodônticas como terapia adjuvante ao tratamento 

periodontal . 

 

5.Periodontia X Implantodontia (Valor: 1,0)  

O texto deve apresentar os seguintes conteúdos: 

- Definições e características clínicas e histopatológicas de mucosite e 

periimplantite, apresentando a interrelação microbiana e etiológica com a doença 

periodontal. 

- Diferenças anatômicas e histológicas entre tecidos periodontais e 

periimplantares. 

- Fatores de risco para as doenças periimplantares. 

  

 

 



  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 
EDITAL Nº 77 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO NO D.O.U. EM 01/12/2021 
FOUFAL 
44 - Periodontia 

A1 
 

 

  
ASSINATURAS: _________________________________ – AL, ____ de ______________ de 2022. 

                                                                                                       Cidade 
 

___________________________          
Examinador(a)  

 
 

 

UFAL 
3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

Correto uso da língua portuguesa: ortografia correta dos termos técnicos, e uso das 
normas formais da língua portuguesa.  
Clareza: capacidade de expor o conteúdo de forma clara; 
Objetividade: evitar longos preâmbulos e inserção das informações desnecessárias ao 
entendimento do tema.  
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UFAL PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA ESCRITA 

ORIENTAÇÕES: 
• Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação 

para obtenção da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  

   Sabrina Garcia de Aquino UFPB 

PONTO SORTEADO 

INTER-RELAÇÃO PERIODONTIA E DEMAIS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Apresentação 
(introdução, 
desenvolvimento, 
conclusão) 

- Apresentar os tópicos: 
      Introdução: contextualização do assunto, destacando sua relevância.   
      Desenvolvimento: aprofundamento do tema a partir de uma fundamentação teórica 
consistente, baseada em evidências e referenciada. 
      Conclusão: fechamento do tema com as considerações finais sobre os principais 
pontos abordados.  
      
     Apresentar uma dissertação-argumentativa, com coerência e coesão e dentro dos 
limites do tema. 
      

2. Conteúdo 
(conhecimento da 
matéria e 
fundamentação 
teórica) 

Apresentar de forma clara e baseada em evidências a fundamentação teórica dos 
seguintes pontos: 
ANATOMIA DO PERIODONTO 

Tecidos que compõem os periodonto de proteção e de sustentação e seus limites.  

 ESPAÇO BIOLÓGICO (ATUAL NOMENCLATURA: ESPAÇO DE INSERÇÃO SUPRACRESTAL OU 

INSERÇÃO DE TECIDO SUPRACRESTAL) 

     -Componentes e dimensões histológicas de acordo com trabalhos clássicos 

     -Importância do espaço biológico (espaço de inserção supracrestal) 

     -Invasão do espaço de inserção supracrestal:  métodos de avaliação e resposta tecidual 

à invasão 

    -Correção das violações do espaço biológico 

INTERFACE PERIODONTIA- ODONTOLOGIA RESTAURADORA (DENTÍSTICA/PRÓTESE) 

      Fatores predisponentes locais ou iatrogênicos relacionados à dentística/prótese e suas 
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UFAL 
implicações ao periodonto:   

              - Superfície materiais restauradores e acúmulo de biofilme (polimento e acesso 

higienização 

              -Localização das margens do preparo/restauração (supragengival, ao nível e 

subgengival 

            -Contorno coroas e provisórios, adaptação da margem e acabamento de superfície, 

resíduos subgengivais, desenho do pôntico/prótese para higienização e evitar danos ao 

periodonto. 

              - Relação ponto de contato e ameias gengivais, implicações para o periodonto 

             - Preparo, moldagem (uso fio retrator) - trauma mecânico e inflamação 

INTER-RELAÇÃO PERIODONTIA E OCLUSÃO  

        Etiologia relacionada à Odontologia restauradora e resposta do periodonto de 

sustentação ao trauma oclusal 

 INTER-RELAÇÃO PERIODONTIA E ENDODONTIA 

Diagnóstico diferencial e tratamento das lesões endo-periodontais 

Atual classificação das lesões endo-periodontais 

INTER-RELAÇÃO PERIODONTIA E ORTODONTIA  

Efeitos deletérios da terapia ortodôntica sobre periodonto: acúmulo biofilme/inflamação, 

perda óssea, efeito forças excessivas. 

Dinâmica da terapia ortodôntica sobre o periodonto: mecanismo e zonas de tensão e de 

pressão 

Benefício da terapia ortodôntica para auxiliar no controle da doença periodontal 

(apinhamentos, intrusão, correção de dentes mesializados e pontos de contato por 

migração dental) 

Momento indicado para realização da terapia ortodôntica 

Terapia ortodontia em pacientes com periodonto reduzido 

INTER-RELAÇÃO PERIODONTIA- IMPLANTODONTIA 

-Características anatômicas dente x implante 
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-Doenças peri implantares e fatores de risco associados  

 

3. Linguagem (uso 
adequado da 
terminologia técnica, 
clareza, objetividade) 

Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa (ortografia, vocabulário, 
gramática). 
Uso de terminologia técnica e científica adequada. 
Clareza (organização adequada das ideias) e objetividade: apresentação do tema de 

forma lógica, fluente e concisa.  

Uso de terminologia técnica adequada, em uma sequência lógica e objetiva para clareza 

de transmissão de informações. 
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NOME DO CANDIDATO EXAM.1 EXAM. 2 EXAM. 3 MÉDIA 

FINAL 
ORDEM DE 

CLASSIFICAÇÃO 
SITUAÇÃO 

01 ANTÔNIO SIMÕES DE SOUZA FILHO - - - - - - 
02 DIEGO MOURA SOARES 7,50 7,10 7,70 7,433 1 Classificado 
03 ÉRICK TÁSSIO BARBOSA NEVES - - - - - - 
04 HARRY RIVERA OBALLE - - - - - - 
05 ÍTALO DE MACEDO BERNARDINO - - - - - - 
06 JOSÉ DE ALENCAR FERNANDES NETO 6,50 5,90 6,30 6,233 - Reprovado 
07 LAÍS CHRISTINA PONTES ESPÍNDOLA 7,20 6,80 7,00 7,000 2 Classificado 
08 LEOPOLDO PENTEADO NUCCI DA SILVA - - - - - - 
09 LIVIA MARIA LOPES DE OLIVEIRA - - - - - - 
10 MARIANA SALES DE MELO SOARES 6,50 6,50 6,40 6,466 - Reprovado 
11 NATÁLIA KAROL DE ANDRADE 5,00 5,00 5,30 5,100 - Reprovado 
12 RAYANNE KARINA SILVA CRUZ - - - - - - 
13 SHEYLA CHRISTINNE LIRA DA NÓBREGA - - - - - - 
14 THALWYLLA REILER MORATO DOS REIS 

MOREIRA 
1,00 1,60 2,00 1,533 - Reprovado 

15  - - - - - - 

OBS.: Caso não haja sorteio do ponto do Grupo 2, preencher campo com "NÃO SE APLICA". 

DATA DO SORTEIO DO PONTO DO GRUPO 1 DA PROVA DIDÁTICA: 04/05/2022         HORÁRIO: 8:00    LOCAL: AUDITÓRIO DA FOUFAL  

DATA DO SORTEIO DO PONTO DO GRUPO 2 DA PROVA DIDÁTICA: Não se aplica         HORÁRIO:  _____________________  
Maceió , 03 de  Maio de 2022. 
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