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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DIDÁTICA

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
Sabrina Garcia de Aquino
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UF PB

DIAGNÓSTICO E PROGNÓSTICO PERIODONTAL

1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula
2,0

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato
3,0

3. Conhecimento
teórico
5,0

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Apresentar e cumprir o plano de aula proposto
Apresentar uma sequência lógica (introdução, desenvolvimento e conclusão)
O conteúdo deve ser direcionado ao nível de graduação
Formatação:
-Os slides devem servir como guia, evitando excesso de texto
-Ilustração com figuras (esquemas, imagens, tabelas, gráficos) é recomendado
-Tamanho e cor da fonte legíveis, harmonia de cores
-Uso de linguagem e ortografia corretos
O uso de recursos didáticos, como passador de slides, é recomendado.

Duração da aula dentro do período pré-determinado no edital.
Domínio do tema, apresentando a aula com segurança e desenvoltura
Clareza e objetividade com uso de linguagem técnica/científica apropriada ao nível de
graduação, evitando uso de vícios de linguagem
Coerência (encadeamento de ideias)
Posicionamento e movimentação em sala de aula

Diagnóstico Periodontal: 0 a 4 pontos
Prognóstico Periodontal 1 ponto
O candidato deverá transmitir de forma didática o conhecimento mínimo/básico
abaixo:
Introdução adequada do tema
Definição e objetivos do diagnóstico e prognóstico periodontal
ANAMNESE
-Dados pessoais, queixa principal, história médica e familiar, história bucal/dental
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AVALIAÇÃO CLÍNICA
-Exame extra-oral
- Exame intra-oral
-Exame dentário:
-Mobilidade
AVALIAÇÃO PERIODONTAL E PARÂMETROS PARA PERIOGRAMA (3,0)
Definir e descrever de forma clara e ilustrativa os parâmetros:
Índice de Placa, Índice Gengival (Sangramento Marginal)
Higiene Oral
Características gengivais
Posição margem gengival (recessões/ hiperplasias), gengiva inserida
Profundidade de sondagem (PS): técnica de sondagem, tipos sonda, fatores
que influenciam
Nível clínico de inserção (NI): definição, método de determinação, importância
Sangramento à sondagem e supuração: significado clínico (presença/ausência)
Lesões de Furca
EXAMES COMPLEMENTARES
Radiográficos
Laboratoriais
Correlacionar os parâmetros descritos com o diagnóstico atual de saúde periodontal,
gengivite e periodontite
Relação entre diagnóstico e prognóstico
Avaliação do risco e fatores considerados na determinação do prognóstico
Tipos de prognóstico
Prognóstico geral vs prognóstico por dente
Importância da determinação do prognóstico
Considerações finais
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O aluno deve cumprir o objetivo da aula e demonstrar a relevância do tema de forma
didática e baseada em referências atualizadas
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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DIDÁTICA

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
Guilherme de Oliveira Macedo
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UFS

Diagnóstico e prognóstico periodontal

1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato

3. Conhecimento
teórico

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Organização do material didático em sequência lógica, de acordo com o tema.
- Material didático sem erros de ortografia e/ou digitação e de fácil leitura.
- Slides sem excesso de conteúdo.
- Uso de vídeos e imagens ilustrativas.
- Citação bibliográfica do conteúdo apresentado em nota de rodapé.
- Citação de autoria de imagens, desenhos e fotos clínicas.
- Aula ministrada em ritmo constante.
- Fontes e cores adequadas.

- Dicção e fala clara e segura.
- Ausência de maneirismos e vícios de linguagem.
- Uso correto dos termos técnicos.
- Uso correto da língua portuguesa.
- Objetividade na explanação dos conteúdos.
- Uso adequado do espaço físico.
- Uso correto de ponteiras.
- Domínio do tema.

O candidato(a) deverá transmitir de forma didática os seguintes conteúdos sobre
diagnóstico periodontal (0 até 4 pontos):
- Anamnese;
- Técnica de sondagem e sondas periodontais;
- Diferenciar didaticamente sulco gengival, bolsa periodontal e bolsa gengival;
- Conceituar e descrever de forma clara, ilustrativa e sistemática os métodos de aferição
da posição da margem gengival, profundidade de sondagem e nível clínico de inserção;
- Conceituar e descrever de forma ilustrativa e didática a classificação da mobilidade
dental e os métodos de aferição.
- Conceituar e descrever de forma ilustrativa e didática a classificação das lesões de
bifurcação e o método de aferição.
- Conceituar e descrever de forma ilustrativa e didática o exame de percussão;
- Demonstrar modelo de periograma e seu preenchimento.
- Correlacionar os tipos de exame radiográfico e suas limitações.
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O candidato(a) deverá transmitir de forma didática os seguintes conteúdos sobe
prognóstico periodontal (0 até 1 pontos):
- Prognóstico – bom, razoável, ruim, duvidoso, desfavorável;
- Prognóstico geral e individual;
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PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DIDÁTICA

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
Guilherme José Pimentel Lopes de Oliveira
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UFU

Diagnóstico e prognóstico periodontal

1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula
(2.0)

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
-Tempo de aula (0.75)
-Qualidade dos slides (0.5)
-Sequencia lógica da apresentação do tema (0.5)
-Plano de aula (0.25)

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato
(3.0)

Criatividade e didática para explicar conceitos (1.0)
Posicionamento em sala de aula (0.5)
Movimentação em sala de aula (0.5)
Gestos (0.5)
Voz (0.5)

3. Conhecimento
teórico (5.0)

O candidato(a) deverá transmitir de forma didática os seguintes pontos:
-Introdução (Importância de se fazer diagnostico e prognostico) (0.5)
-Historia medica geral e Historia dentária (0.5)
-Exame Clínicos Periodontal (1.0)
-Exame radiográfico (0.5)
-Estabelecimento do diagnostico com base na classificação de 2018 (0.5)
-Prognostico geral, do sitio e do dente (1.0)
-Parâmetros para marcar consultas de retorno (0.5)
-Conclusão (0.5)

ASSINATURAS:

Maceió-AL, dia 05 de Maio de 2022
___________________________
Examinador(a)

