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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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Leia: 

É possível ter um sorriso renovado 

 

O sorriso é definitivamente o mais positivo dos sinais corporais que alguém pode enviar, 

especialmente aquele que é autêntico, confiante e oportuno. Um dos grandes desafios da 

odontologia é a reabilitação dos maxilares, já que o uso prolongado das próteses totais 

(dentaduras) faz com que esses pacientes tenham uma grande perda óssea, acarretando em 

uma sensação desconfortável de insegurança constante. Isso os impede de ter um convívio social 

normal e saudável. 

Uma nova técnica vem ganhando adeptos nos consultórios odontológicos: é o implante de 

carga imediata. Esse procedimento surgiu através de estudos realizados na Suécia há alguns 

anos. 

Atualmente, o implante de carga imediata é a solução ideal para quem perdeu um ou mais 

dentes, exigindo apenas que o profissional seja o mais preciso possível no diagnóstico e 

planejamento, e domine a técnica. A maior expectativa é preenchida pelo resultado estético e 

funcional, aumentando inclusive a autoestima do paciente. 

 

Como funciona 

No implante de carga imediata, o cirurgião-dentista faz uma incisão na gengiva e instala 

um parafuso de titânio na região óssea, ao qual fixa um pilar externo que sustentará a coroa. Na 

maioria dos casos, o paciente pode sair no mesmo dia com o tratamento finalizado. 

 

Indicações 

O tratamento de implante imediato é indicado também para pacientes que utilizam 

dentadura, para aqueles que perderam um ou mais dentes, e para aqueles que não estão 

satisfeitos com o sorriso. 

“Jornal Vidaqui”, 29 set. a 12 out. 2006, p.11. 

Questão 1 – O assunto do texto lido é: 

a) o desconforto gerado pela perda de um ou mais dentes.  

b) a relação entre um sorriso bonito e a autoestima.  

c) o implante de carga imediata.  

d) as consequências do uso de dentaduras.  
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Questão 2 – “Esse procedimento surgiu através de estudos realizados na Suécia há alguns 

anos.”. A que procedimento o texto se refere? 

O texto se refere ao “implante de carga imediata”.  

 

Questão 3 – Pela leitura do texto, podemos afirmar que o implante de carga imediata:  

a) consiste em um procedimento cirúrgico bastante delicado.  

b) aumenta a autoestima do paciente.  

c) é uma técnica pouco conhecida.  

d) restringe-se às pessoas que não têm a dentição completa.  

 

Questão 4 – Encontra-se registrada uma opinião na passagem: 

a) “O sorriso é definitivamente o mais positivo dos sinais corporais que alguém pode 

enviar [...]” 

b) “Um dos grandes desafios da odontologia é a reabilitação dos maxilares [...]” 

c) “[...] acarretando em uma sensação desconfortável de insegurança constante.” 

d) “Uma nova técnica vem ganhando adeptos nos consultórios odontológicos [...]” 

 

Questão 5 – No trecho “Um dos grandes desafios da odontologia é a reabilitação dos maxilares, 

já que o uso prolongado das próteses ”, o termo grifado indica a ideia de: 

a) condição  

b) consequência  

c) adição  

d) causa  

 

Questão 6 – No trecho “[...] acarretando em uma sensação desconfortável de insegurança 

constante.”, a palavra grifada poderia ser substituída por: 

a) contínua  

b) passageira  

c) temerária  

d) repentina  

 

Questão 7 – Na passagem “[...] e para aqueles que não estão satisfeitos com o sorriso.”, o verbo 

de ligação sublinhado indica um estado: 

a) permanente  

b) transitório  

c) aparente  

d) mutatório 


