CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 08, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE
CORRETAMENTE ÀS IDEIAS CONTIDAS NO TEXTO QUE SE SEGUE.

Ser um dos campeões mundiais em violência doméstica é um título que envergonha qualquer brasileiro. A
mulher é a sua maior vítima. Segundo a Sociedade de Vitimologia Internacional, 70% dos assassinatos de mulheres
são praticados pelo próprio marido e 25% delas sofrem agressões em casa. De cada quatro mulheres que você vê
na rua, uma apanha do marido, quando não apanha do próprio pai, irmãos e tios. Em um ranking da violência
doméstica contra a mulher feito pela OMS (Organização Mundial de Saúde) em 2006, a Etiópia é líder, com índice
de 71% de violência. O Japão, com 15%, é um dos últimos da lista. As mulheres que mais apanham dos seus
maridos são as que não trabalham fora, não têm instrução, têm filhos e moram na região rural. Mas existe uma
qualificação ou defeito que está presente em todas as condições acima citadas: é o machismo. O machismo existe
desde que o homem sentiu que tinha poder para subjugar a mulher.
Na Mesopotâmia, há 12 mil anos, quando se descobriu a agricultura, as organizações familiares que eram
matrilineares viraram patrilineares. Algumas famílias começaram a invadir e conquistar agriculturas e seus donos.
Os homens eram mortos e as mulheres e crianças tinham novo chefe de família. (Já existiu o comércio de homens
e mulheres como escravos. A escravidão foi oficialmente abolida antes da emancipação da mulher, que foi muito
recente. Ainda hoje existe trabalho escravo aqui e acolá, mesmo que seja muito combatido).
A cultura machista, de o homem sentir-se dono da mulher, ainda existe bastante, principalmente nas famílias
chefiadas pelo homem. O nome de "rainha do lar" é um disfarce para a situação da maioria das mulheres, que na
realidade são escravas do lar. Ai das mulheres que não fizerem o que os seus donos homens desejam...
Mais do que a agressão física, existe, ainda, em grande escala, o abuso moral e social da mulher. A mulher
receber menos dinheiro do que o homem pelo mesmo serviço é um abuso financeiro.
A mulher, por mais que trabalhe fora e produza dinheiro, ainda dedica entre 23 e 27 horas por semana aos
afazeres de "rainha do lar de todos", principalmente em feriados e finais de semana. Uma dedicação sem direito a
férias nem a décimo terceiro salário... A mulher tem mais direitos, ainda que abusada, fora de casa do que dentro
dela. (Por Içami Tiba – Adaptado)
educacao.uol.com.br/colunas/icami-tiba/

01. Existem perguntas nos textos para as quais o autor não espera respostas. O título é um exemplo dessa
afirmação. A pergunta feita no título não precisa ser respondida porque é
A)
B)
C)
D)

uma declaração do autor.
uma reflexão a ser feita por todos.
um questionamento só do autor.
uma afirmação dos machistas.

02. Em: “A mulher é a sua maior vítima. Segundo a Sociedade de Vitimologia Internacional...” O conectivo
destacado expressa a ideia de:
A)
B)
C)
D)

concessão.
consequência.
causa.
conformidade.
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03. Da leitura do trecho: “Em um ranking da violência doméstica contra a mulher feito pela OMS (Organização
Mundial de Saúde) em 2006, a Etiópia é líder, com índice de 71% de violência. O Japão, com 15%, é um dos
últimos da lista.”, julgue as afirmações a seguir:
1234-

A palavra feito concorda com OMS.
Os parênteses foram usados para dar uma explicação.
O Japão é o que mais pratica a violência contra a mulher.
A palavra ranking é um estrangeirismo.

Quanto às afirmações, o correto está apenas em:
A)
B)
C)
D)

2 e 4.
1, 2 e 4.
3 e 4.
2 e 3.

04. Leia o excerto: “As mulheres que mais apanham dos seus maridos são as que não trabalham fora, não têm
instrução, têm filhos e moram na região rural”. Quanto à acentuação gráfica, as palavras destacadas recebem
acento porque
A)
B)
C)
D)

são monossílabas tônicas.
são oxítonas terminadas em “em”.
fazem parte da regra do acento diferencial.
estão no singular.

05. Marque a única alternativa na qual o “que” assume a função sintática de pronome relativo.
A)
B)
C)
D)

Mais do que a agressão física...
... as organizações familiares que eram matrilineares viraram patrilineares.
A mulher receber menos dinheiro do que o homem...
A mulher, por mais que trabalhe fora e produza dinheiro...

06. O papel da pontuação é fundamental na construção de sentido dos textos. Sendo assim, indique a opção que
retrata a intenção do autor no uso das aspas na seguinte passagem: O nome de "rainha do lar" é um disfarce para a
situação da maioria das mulheres, que na realidade são escravas do lar.
A)
B)
C)
D)

reforçar uma ironia.
marcar neologismo ou estrangeirismo.
realçar nomes das obras de arte ou publicações de jornais, revistas, livros etc.
caracterizar nomes próprios.

07. Assinale a opção correta no que se refere à coesão entre os elementos do texto.
A) Em: “...abolida antes da emancipação da mulher, que foi muito recente.”, o vocábulo que tem como referente
mulher.
B) Em: “...trabalho escravo aqui e acolá”, os vocábulos aqui e acolá têm como referentes Brasil e África.
C) Em: “Ai das mulheres que não fizerem o que...”, o vocábulo o tem como referente trabalho escravo.
D) Em: “A mulher é a sua maior vítima.”, o vocábulo sua tem como referente violência.

08. No texto, haverá alteração de sentido, caso se substitua
A)
B)
C)
D)

doméstica por domiciliar.
assassinatos por homicídios.
líder por chefe.
dono por proprietário.
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NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 09 A 20, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO
ENUNCIADO.

MATEMÁTICA

09. Num teste avaliativo com os funcionários de uma indústria, constatou-se que a média geral dos funcionários

ficou em 6,4, sendo a média dos homens 7,2 e a das mulheres 5,4. Sabendo-se que 108 funcionários participaram
dessa avaliação, então o número de mulheres avaliadas é:
A)
B)
C)
D)

48.
57.
64.
72.

10. Para presentear os funcionários de uma empresa, o diretor resolveu comprar calculadoras. Com a pesquisa de

preços, constatou que, se comprasse as calculadoras que custam R$ 24,00, ainda lhe sobrariam R$ 120,00; se
comprasse as de R$ 30,00, necessitaria de mais R$ 12,00 para adquiri-las. Dessa forma, o diretor dispunha da
quantia de:
A)
B)
C)
D)

R$ 660,00.
R$ 648,00.
R$ 540,00.
R$ 528,00.

11. Um galpão possui formato retangular de dimensões X e Y e perímetro 240 m. A área (A) desse galpão expressa
em função de uma das dimensões é:
A)
B)
C)
D)

A = X2 + 120X
A = 120X – X2
A = 120 – X2
A = X2 – 120X

12. Para preenchimento de vagas nos setores de comércio, metalurgia e automobilístico, uma empresa de

recrutamento de recursos humanos entrevistou X candidatos dos quais: 64 preferem trabalhar no comércio; 56
preferem trabalhar em montadora de automóveis; 52 preferem as metalúrgicas; 34 preferem o comércio ou
montadora de automóveis; 30 preferem trabalhar no comércio ou metalúrgicas; 22 preferem trabalhar em
montadoras ou metalúrgicas e 18 afirmam que podem trabalhar em qualquer uma das três opções. O número X de
pessoas que participaram dessa pesquisa foi:
A)
B)
C)
D)

276.
224.
186.
104.

13. Para cumprir as metas de modernização do parque industrial, um empresário aplicou o capital P a uma taxa de
1,25 % ao mês até gerar o montante simples de 1,375P. Esse capital P permaneceu aplicado durante:
A)
B)
C)
D)

2 anos e 3 meses.
2 anos e 5 meses.
2 anos e 6 meses.
2 anos e 8 meses.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

14. Considerando o sistema operacional Linux, é correto afirmar, quanto aos comandos abaixo, que:
A) chdir faz a criação de diretórios.
B) ps lista os processos em execução.
C) ls estabelece privilégios para arquivos e diretórios.
D) kill elimina arquivos e diretórios.

15. O nobreak é um equipamento de proteção para os sistemas de informação. Sobre ele é CORRETO afirmar que:
A) fornece energia ininterrupta por um tempo determinado.
B) corrige as variações da tensão sem fornecer energia.
C) faz a proteção eficiente contra raios.
D) faz a proteção através de componentes como trafo e circuito indutivo.

16. Considere a planilha eletrônica ilustrada na figura abaixo, na qual estão relacionados os produtos de uma cesta

básica, com os seus respectivos preços unitários, quantidades e valores. O cálculo do custo da cesta básica é feito
pela soma dos valores obtidos a partir da multiplicação do Preço unitário pela Qtde de cada item. Qual a fórmula
correta para calcular o CUSTO da cesta básica na célula B14?

A) =SOMAR(B2:B12)
B) =SOMA(B2:B12)
C) =SOMAR(D2:D12)
D) =SOMA(D2:D12)
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17. Analise as afirmativas abaixo relacionadas ao periférico Hub USB.
I- Um Hub USB serve para conectar vários dispositivos, como teclado, impressora, scanner, pendrive em uma
única porta USB do computador, limitado a 8 dispositivos por Hub.
II- O Hub USB pode ser usado como fonte de energia para dispositivos como mouses e smart phones.
III- Um Hub USB com fonte própria de energia elétrica é recomendado para uso quando se tem muitos
equipamentos que usam a energia fornecida por meio da conexão USB.
IV- Um Hub USB pode conectar vários dispositivos simultaneamente em uma mesma porta USB do computador.
Contudo, é necessário ter cuidado para não conectar no mesmo Hub o mouse e o teclado, caso contrário haverá
conflito entre esses dois dispositivos.
O correto está em:
A) I, II, III e IV.
B) I e II, apenas.
C) II e III, apenas.
D) IV, apenas.
REGULAMENTO DO SESI

18. O Serviço Social da Indústria (SESI), criado pela Confederação Nacional da Indústria, tem por finalidade geral:
A) coordenar o processo de capacitação do trabalhador da indústria e realizar ações voltadas para o
desenvolvimento da cidadania, da convivência social e da saúde.
B) auxiliar o trabalhador da indústria e atividades assemelhadas a resolver os seus problemas de saúde,
alimentação, habitação, instrução, trabalho, economia, recreação, convivência social, consciência sócio-política.
C) promover a consciência política dos trabalhadores da indústria por meio de ações educativas, recreativas e de
lazer voltadas para o fortalecimento dos laços familiares sócio-afetivos e de convivência comunitária.
D) assegurar o padrão de qualidade de vida do trabalhador com a melhoria salarial e garantia dos direitos
trabalhistas e previdenciários.

19. As ações do Serviço Social da Indústria (SESI) aos seus usuários têm como princípio básico orientador a

metodologia do serviço social, que consiste em ajudar a ajudar-se, quando e quanto necessário. Considera(m)-se
usuário(s) dos serviços:
A)
B)
C)
D)

o indivíduo, o grupo e a comunidade.
o indivíduo e o grupo.
o grupo e a comunidade.
somente o indivíduo .

20. Reflita sobre as afirmativas a seguir.
1- O Estatuto dos Servidores do SESI, aprovado pelo Conselho Nacional, estabelece os direitos e deveres dos
funcionários da entidade, em todo o país.
2- Os servidores do SESI, para os fins assistenciais, estão sujeitos à Legislação do Trabalho e da Previdência
Social.
3- O Serviço Social da Indústria, na sua qualidade de entidade de direito privado, estabelece as normas para os
fins assistenciais aos funcionários da entidade.
O correto é:
A)
B)
C)
D)

1, apenas.
1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 21 A 40, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE AO
ENUNCIADO.

21. O bom e ético relacionamento entre cirurgião-dentista (CD), técnico em prótese dentária (TPD) e paciente é
fundamental para a qualidade e longevidade do trabalho. Logo, é correto afirmar que:

I- para o sucesso do trabalho é importante que o CD conheça as fases laboratoriais para a confecção da prótese,
assim como o TPD conheça os procedimentos clínicos e suas possíveis implicações.
II- para um melhor resultado, a integração entre o CD e o TPD deve ser íntima, a fim de que cada prótese receba
tratamento especial individualizado.
III- o CD deve transmitir ao TPD o máximo de informações possíveis no caso clínico, para que sejam somadas à
experiência laboratorial do técnico.
IV- o CD é responsável pelo planejamento e biossegurança; o TPD pela execução laboratorial; o paciente pela
higienização e manutenção da prótese.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

I e II, apenas.
I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

22. São atividades a serem adotadas no processo de planejamento estratégico para o sucesso dos serviços de
prótese dental:

I- formar uma organização simplificada e ágil.
II- ter espírito de parceria de negócios.
III- ajudar o cliente, dando soluções para otimização de resultados.
IV- ser cumpridor dos prazos de trabalho.
O correto está em:
A) I e II, apenas.
B) I, II e III, apenas.
C) I, II e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.

23. Considerando os aspectos anatomofisiológicos da face, são músculos responsáveis pela mastigação:
A)
B)
C)
D)

pterigoideo medial, palatoglosso e bucinador.
masseter, zigomático maior e platisma.
temporal, masseter e pterigoideo medial.
temporal, mentalis e risório.

24. As possíveis formas dos arcos dentais são determinadas pelas diferentes posições dos três setores
compreendidos, um anterior e dois posteriores. Sobre as várias formas de arco é correto afirmar que:

A) na forma oval, a parte anterior é muito curva e estreita, de modo que as partes posteriores se tornam
divergentes.
B) na forma hiperbólica, a curva da parte anterior é maior do que na forma oval e as partes posteriores divergentes
apresentam trajetória cujo prolongamento levaria à sua união.
C) na forma elíptica, a parte anterior é acentuadamente curva, enquanto as posteriores apresentam divergência
exagerada, tendendo para um “v”.
D) na forma de “u”, a parte anterior é quase reta, enquanto as posteriores são paralelas entre si, caracterizando um
grande acotovelamento no nível do canino.
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25. Detalhe anatômico de um Incisivo Central recém-erupcionado é a “flor de lis”, que se caracteriza por duas
incisuras que demarcam três lóbulos vestibulares de desenvolvimento. Considerando o tamanho desses lóbulos:
A)
B)
C)
D)

em sentido mesio distal, o maior é o mesial e o menor é o distal.
em sentido mesio distal, o maior é o distal e o menor é o central.
em sentido longitudinal, o mais longo é o distal e o mais curto é o central.
em sentido longitudinal, o mais longo é o mesial e o mais curto é o central.

26. Graças aos sistemas adesivos utilizados atualmente na odontologia, uma série de desafios estéticos e

funcionais podem ser solucionados com segurança por meio de facetas de porcelana. Dentre suas restritas
contraindicações estão:
A)
B)
C)
D)

dentes com modificações de cor por fluorose.
dentes com modificações de forma.
dentes com modificações de posição.
dentes que sofreram perda bastante acentuada de tecido de esmalte.

27. Considere as afirmativas abaixo, quanto às ligas metálicas para uso odontológico e seus processos de fundição.
I- Para que se obtenha fusão completa para injeção da liga ou mesmo uma soldagem perfeita são necessários,
pelo menos, 100°C acima da temperatura de líquido para se fundir completamente a liga.
II- Maçaricos do tipo gás-ar não devem ser empregados para fundir ligas com temperatura de líquido acima de
100°C.
III- É importante manter uma margem de segurança de, pelo menos, 100°C abaixo da temperatura de sólido da liga
para a obtenção de uma solda segura para a união, sem impor risco às estruturas a serem soldadas.
IV- Dependendo da quantidade de liga, a mistura gás-ar pode não produzir a quantidade e a energia suficiente,
pondo em risco o sucesso da fundição.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

I, II e III, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

28. Considere, também, as afirmativas a seguir, sobre ligas metálicas e o processo de fundição.
I- O processo de esfriamento de uma liga em nada interfere no processo de formação dos grãos metálicos
fundidos.
II- O processo de manuseio de liga por dobra, martelamento, usinagem, jateamento, torção ou esforço mecânico
induz alterações no equilíbrio do sistema metálico.
III- Metais especiais são inseridos para obtenção de grãos menores, maior estabilidade superficial e características
físicas, tais como elasticidade e resistência à deformação e fratura.
IV- Uma estrutura pode ser amaciada para facilitar a usinagem e o acabamento, como também pode ser endurecida
posteriormente para que possa apresentar dureza máxima.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

I, II e III, apenas.
I, III e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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29. Segundo os métodos para a confecção de incrustações da porcelana, é necessário que:
I- sejam confeccionados dois modelos do molde, ambos para serem troquelizados.
II- a base e o anel para duplicar sejam isolados com vaselina e os troquéis sejam fixados sobre a base duplicadora.
III- após a duplicação, o troquel seja desgastado na base e um orifício seja feito no centro para facilitar o transporte
na operação de sisterização.
IV- para a desidratação do troquel e fixação do lápis refratário, o troquel seja submetido a uma temperatura inicial de
100°C por 30 minutos, depois elevada para 1500°C.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

I, II, III e IV.
I e II, apenas.
II e IV, apenas.
I e III, apenas.

30. Reflita sobre as afirmativas a seguir, sobre a moldagem e a confecção de um arco de Hawley.
I- O aparelho de Hawley apresenta apenas a função de contenção dos dentes após tratamento ortodôntico.
II- O aparelho de Hawley pode ter duas funções: uma, de conter os dentes e outra, de promover pequenos
movimentos.
III- A moldagem deve reproduzir as superfícies vestibulares dos dentes superiores.
IV- A posição ideal do arco de Hawley é no terço médio vestibular dos dentes anteriores.
O correto está apenas em:
A)
B)
C)
D)

II, III e IV.
I e III.
I e IV.
II e IV.

31. Considere as afirmativas abaixo, referentes ao modelo de trabalho com a confecção de aparelhos ortodônticos
com parafusos expansores.

I- Existem parafusos de diferentes tamanhos, mais largos para o arco superior e mais estreitos para o inferior.
II- O parafuso expansor unilateral é indicado para movimentos mesiais dos dentes posteriores (recuperação de
espaço) e também para grandes movimentos vestibulares de vários dentes.
III- Um dos principais cuidados a se levar em conta para a confecção dos aparelhos com parafuso expansor é a
qualidade da moldagem na região de palato.
IV- Quando se utiliza um expansor bilateral, é para proporcionar expansão da arcada. Então, é geralmente
posicionado na linha mediana.
O correto está apenas em:
A)
B)
C)
D)

II e IV.
I, III e IV.
III e IV.
I, II e III.
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32. Reflita sobre as afirmativas a seguir, sobre ajuste, usinagem e polimento de estruturas metálicas das próteses:
I- na estrutura fundida, dependendo da porosidade, mesmo com boa usinagem e polimento ficarão microporosidades.
II- os “rechupes” das estruturas ocasionados por superaquecimento da liga são favoráveis ao refinamento das
estruturas.
III- o acabamento final, quanto ao polimento, pode afetar o comportamento de uma estrutura no ambiente bucal.
IV- a textura da superfície metálica após a usinagem é lisa ao toque.
O correto está apenas em:
A)
B)
C)
D)

I e III.
III e IV.
II e III.
I, III e IV.

33. Considere as afirmativas abaixo, sobre abrasivos para polimentos:
I- existem abrasivos na forma líquida, pastosa e em pó.
II- a abrasão é muito mais eficaz com partículas maiores, porém essas partículas tendem a criar sulcos profundos.
III- diferentes tamanhos de partículas abrasivas podem produzir desgaste equivalente, dependendo da pressão
aplicada à ferramenta abrasiva.
IV- entre as etapas do polimento é importante não remover os resíduos da etapa anterior, mantendo a abrasão no
mesmo nível de eficiência.
O correto está apenas em:
A)
B)
C)
D)

III e IV.
II e III.
I, II e IV.
III e IV.

34. Considere as afirmativas a seguir, sobre enceramento e escultura de estrutura para metalocerâmica:
I- a cera Yeti foi desenvolvida para selamento da região cervical.
II- a troquelização deve ser feita com pinos metálicos.
III- o preparo do pescoço do troquel deve expor o final do preparo cervical.
IV- o uso de articuladores semiajustáveis é o mais indicado.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

I, II, III e IV.
II, III e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
I, II e III, apenas.
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35. Reflita sobre as afirmativas a seguir, referentes à seleção de cor dos dentes para próteses removíveis:
I- é importante verificar se o paciente foi anestesiado nas últimas horas, pois a anestesia pode provocar alteração
de cor natural dos dentes por até 72 horas.
II- o ressecamento dos dentes, quando o paciente permanece com a boca aberta por mais de 15 minutos, altera a
cor dos dentes.
III- a forma e a constituição dos dentes contribuem para as alterações de cor, ou seja, a distância vestíbulo-palatina
ou lingual também interfere na cor.
IV- os dentes superiores e inferiores precisam ter necessariamente cor idêntica.
O correto está apenas em:
A)
B)
C)
D)

I, II e III.
II, III e IV.
I e IV.
II e III.

36. Considere as afirmativas abaixo, visando a estética de dentes anteriores e considerando os aspectos cervicais e
o preparo do rebordo gengival para prótese fixa:

I- os implantes resultam sempre na melhor solução estética.
II- muitas vezes, os procedimentos complexos de enxerto envolvem problemas como custos e disposição do
paciente.
III- o recontorno pode ser realizado através de procedimentos como eletrocirurgia ou gengivectomia.
IV- em outros casos, são necessários procedimentos como aumento de coroa clínica envolvendo o nivelamento da
crista óssea.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

I, II e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
I, II, III e IV.

37. As afirmativas a seguir referem-se à montagem dos dentes artificiais para prótese removível total.
I- Inicia-se pela montagem da bateria de dentes anteriores, superiores e inferiores.
II- A montagem dos dentes posteriores é iniciada pelos inferiores.
III- O primeiro molar inferior é o primeiro dente a ser montado na prótese.
IV- O primeiro pré-molar inferior é o último dente a ser montado na prótese.
O correto está apenas em:
A)
B)
C)
D)

I e IV.
I e III.
II e III.
II e IV.
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38. Considere as afirmativas abaixo, referentes ao reembasamento.
I- Consiste na readaptação da base da prótese total exigida pela perda da retenção.
II- Trata-se de um procedimento indicado apenas para próteses antigas desadaptadas.
III- Pode ser total ou parcial.
IV- Os materiais mais utilizados são as pastas zinco-eugenólicas e as resinas resilientes.
O correto está apenas em:
A)
B)
C)
D)

I e II.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e IV.

39. As afirmativas a seguir referem-se à ceroplastia das próteses removíveis.
I- A ceroplastia é uma imitação das formas anatômicas que permite a reprodução adequada das funções.
II- As informações obtidas nos exames clínicos ajudam no resultado estético.
III- Os respiradores orais ou indivíduos com lábios superiores curtos expõem muito a região gengival anterior.
IV- Os pacientes mais jovens têm a linha do sorriso mais baixa.
O correto está apenas em:
A)
B)
C)
D)

I, II e IV.
I e III.
II e IV.
I, II e III.

40. Considere as afirmativas abaixo, referentes ao acabamento e polimento de próteses removíveis:
I- inicia-se o acabamento com o uso de lixas de granulação grossa.
II- após lixar, removem-se, com pedra montada para resina, as rebarbas originadas pelo excesso de resina durante
a prensagem.
III- inicia-se o polimento pela escova de pelo e pedra-pomes umedecida com água e pelo uso de torno de polimento
em baixa rotação.
IV- o polimento mecânico é o indicado para as próteses removíveis totais e parciais.
O correto está em:
A)
B)
C)
D)

II e III, apenas.
II e IV, apenas.
III e IV, apenas.
I, II, III e IV.
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