
COMANDO DA AERONÁTICA
DEPARTAMENTO DE ENSINO

                  CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONÁUTICA
       CONCURSO DE ADMISSÃO AO CAMAR / CADAR/ CAFAR 2006

PROVAS ESCRITAS DE

ORTODONTIA
VERSÃO  “A”

CÓDIGO DE ESPECIALIDADE: 20

DATA DE APLICAÇÃO: 11 DEZ 2005

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO.

NOME DO CANDIDATO:   __________________________
______________________________________

INSCRIÇÃO N.º___________________________________

LEIA COM ATENÇÃO!

1) Este caderno contém duas provas escritas: a de Língua Portuguesa (questões de
01 a 15) e a de Conhecimentos Especializados (questões de 16 a 45).

  Confira se todas as questões estão impressas nessa seqüência e perfeitamente legíveis.
  Havendo algum problema, solicite ao Fiscal de Provas a troca deste caderno.

2) Preencha, correta e completamente, o Cartão-Resposta:
•  Use apenas caneta de tinta azul ou preta.
•  Confira a VERSÃO das provas deste caderno — A, B ou C — e preencha devi-

damente o campo VERSÃO.
•  Preencha, também, o campo ESP, relativo ao código da Especialidade.
•  Assine-o antes de iniciar a resolução das provas.

3) O período de realização das provas é de TRÊS HORAS, acrescidas de mais QUINZE
MINUTOS para o preenchimento do Cartão-Resposta.

4) Somente será permitido ao(à) candidato(a) retirar-se do local de realização das provas
após transcorridas, no mínimo, UMA HORA e TRINTA MINUTOS, ou seja, meta-
de do tempo previsto para a resolução delas.



2

 Língua Portuguesa

INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atenta-
mente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS
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Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse
riso.

Foi no saguão do aeroporto. Não, a morte não ia viajar, creio que tampouco
estava chegando, embora seja por natureza tão dedicada ao trânsito. Percebi depois
que não trazia malas. Talvez estivesse apenas esperando alguém que vinha de algu-
ma parte, como uma boa parente.

Certamente por isso, por seu ar pachorrento de disponibilidade naquele fim de
tarde, não reparei nela quando saí na área do desembarque. Nem haveria por que re-
parar, tão costumeiro tudo, tão igual a tantas outras chegadas e partidas, em tantos
saguões de aeroporto. Entendiados ou ansiosos os que esperam, apressados os que,
arrastando maletas ou empurrando carrinhos, travam o passo por um quase segundo
diante das portas de vidro que se abrem automaticamente. Um ritual. Os encontros,
as crianças, os sorrisos, os abraços, tudo previsível.

Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. E nos atardá-
vamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é
uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Al-
guns gritavam, outros corriam, as mulheres erguiam as crianças no colo, os mais
afastados voltavam-se para o tumulto perguntando o que foi. Entre gritos, abriu-se
uma clareira, vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. E de repente, correndo
pelo meio da pequena multidão que, como as águas do Mar Vermelho, se abria para
deixá-lo passar, surgiu um camundongo.

Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais, buscando abrigo
junto às paredes. Há sempre fendas e reentrâncias em que um camundongo pode se
abrigar. Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam, o circo
estava armado e era barulhento e assustador. Ao camundongo não restava outra al-
ternativa senão a velocidade. E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam,
fugindo para a frente, sempre para a frente, como um pequeno projétil cinzento.

Não havia nada à frente, o saguão estava praticamente vazio. Mas a morte ti-
nha vindo buscar alguém.

Digamos que a morte era um homem. Um homem de bem, com sua família,
que aguardava um pouco afastado dos outros, um pouco adiante. Um homem corajo-
so que não teme camundongos. Um homem disposto ao grande gesto para livrar do
pânico a multidão. E esse homem avançou um passo, esperou que o camundongo
passasse por ele na corrida para a fuga e, com toda a sua força heróica, deu-lhe um
chute.

A gritaria emudeceu súbita. O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.
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As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem, depois, com breves comentári-
os, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido
estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.

O camundongo jazia morto junto à parede que não poderia mais abrigá-lo.
Arqueado, quase encolhido como se houvesse tentado se defender num último

esforço, o pequeno corpo cinzento já não tinha o vigor que o havia impulsionado
através do saguão. A cauda tão reta na corrida era agora uma vírgula mole sobre o
mármore. E talvez pela cauda seria colhido com asco pelo funcionário, para ser joga-
do no lixo.

O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. Era um macho
da espécie, que havia sabido proteger os seus. Podia se orgulhar. E em puro orgulho
sorriu, quase riu, mostrando os dentes pequenos.

COLASANTI, Marina. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 jul. 2005. Caderno B.

Questão 01

Considerando-se o que está explicitado no texto, é CORRETO afirmar que o título — A
morte sorrindo com dentes pequenos — se refere a

A) um camundongo.

B) um homem.

C) uma família.

D) uma multidão.

Questão 02

“Uma gritaria é sempre um detonador de movimento.” (linha 16)

É CORRETO afirmar que essa frase, no texto, se configura como

A) um comentário.

B) um provérbio.

C) uma hipótese.

D) uma sugestão.

Questão 03
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“... o circo estava armado e era barulhento e assustador.” (linhas 24-25)

É CORRETO afirmar que a equiparação entre a cena criada no aeroporto e a que se de-
senrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, princi-
palmente,

A) adesão.

B) crítica.

C) respeito.

D) temor.

Questão 04

“Um homem corajoso que não teme camundongos.” (linhas 32-33)

É CORRETO afirmar que, no texto, essa frase se refere a um dos personagens de maneira

A) desafiante.

B) descortês.

C) irônica.

D) odiosa.

Questão 05

“O Mar Vermelho se recompôs, fechando a brecha.” (linha 37)

Considerando-se as informações do texto, é CORRETO afirmar que essa frase se relacio-
na

A) à gritaria.

B) à multidão.

C) às paredes.

D) às risadas.

Questão 06
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“Podia se orgulhar.” (linha 48)

É CORRETO afirmar que o orgulho sugerido nessa frase é conseqüência da ação de

A) adiantar-se a um funcionário zeloso.

B) considerar uma multidão nervosa.

C) eliminar um pequeno animal.

D) exibir uma encantadora família.

Questão 07

“Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo, alguns riam...” (linha 24)

É CORRETO afirmar que, nessa frase, se observa um mesmo tipo de encontro vocálico
em

A) duas palavras.

B) três palavras.

C) quatro palavras.

D) mais de quatro palavras.

Questão 08

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma forma verbal composta.

A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)

B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros... (linha 14)

C) Não, a morte não ia viajar ... (linha 3)

D) ... pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário... (linha 45)

Questão 09
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, há uma construção de voz passiva.

A) Entre gritos, abriu-se uma clareira, vi pessoas se afastando... (linhas 18-19)

B) Há sempre fendas [...] em que um camundongo pode se abrigar. (linhas 23-24)

C) Mas as pessoas gritavam como se diante de um perigo... (linha 24)

D) O homem abraçou a filha adolescente, a esposa se aproximou. (linha 47)

Questão 10

“A gritaria emudeceu súbita.” (linha 37)

É CORRETO afirmar que a palavra destacada tem, na frase em que se insere, a função de

A) adjunto adnominal.

B) adjunto adverbial.

C) complemento nominal.

D) predicativo do sujeito.

Questão 11

Assinale a alternativa em que a expressão destacada exerce função diferente da que  exer-
cem as expressões destacadas nas outras frases.

A) As pessoas hesitaram um instante, olhando o homem... (linha 38)

B) Eu havia acabado de chegar com três companheiros de trabalho. (linha 14)

C) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)

D) ... vi pessoas se afastando, esbarrando nas de trás. (linha 19)

Questão 12

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um sujeito posposto ao verbo.

A) Ao camundongo não restava outra alternativa... (linhas 25-26)

B) E de repente [...] surgiu um camundongo. (linhas 19-21)

C) Há sempre fendas e reentrâncias... (linha 23)

D) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido... (linha 22)

Questão 13
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Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há um pronome com função de
substantivo.

A) Mas as pessoas gritavam [...] alguns riam... (linha 24)

B) Não havia nada à frente... (linha 29)

C) Os encontros, [...] os sorrisos, [...] tudo previsível. (linhas 12-13)

D) ... tão igual a tantas outras chegadas [...] em saguões de aeroporto. (linhas 9-10)

Questão 14

Assinale a alternativa em que, na frase transcrita, NÃO há uma conjunção subordinativa.

A) ... creio que tampouco estava chegando... (linhas 3-4)

B) ... esperou que o camundongo passasse por ele ... (linhas 34-35)

C) ... não tinha o vigor que o havia impulsionado... (linha 43)

D) Percebi depois que não trazia malas. (linhas 4-5)

Questão 15

Assinale a alternativa em que a relação entre as orações do período transcrito está
CORRETAMENTE identificada entre colchetes.

A) E correu tão veloz quanto suas patinhas lhe permitiam... (linhas 26-27)
 [CONFORMATIVA]

B) Não fossem as pessoas, talvez ele tivesse fugido pelas laterais... (linha 22)
 [CONDICIONAL]

C) ... talvez pela cauda seria colhido [...] pelo funcionário, para ser jogado no lixo.
(linhas 45-46) [CAUSAL]

D) ... tampouco estava chegando, embora seja tão dedicada ao trânsito. (linhas 3-4)
[CONSECUTIVA]

 Conhecimentos Específicos
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Questão 16

É CORRETO afirmar que, segundo a teoria da Matriz Funcional de Moss, o maior de-
terminante de crescimento da maxila e da mandíbula é o

A) aumento da musculatura perioral, devido às funções normais — mastigação/deglu-
tição/fala.

B) aumento das cavidades nasal e oral, em resposta às necessidades funcionais.

C) crescimento aposicional subperiostal, na maxila, e o endocondral e subperiostal, na
mandíbula.

D) crescimento endocondral, no côndilo, e oposicional sutural, na rafe palatina.

Questão 17

É CORRETO afirmar que os problemas ortodônticos esqueléticos, resultantes de má po-
sição ou de má- formação dos maxilares, freqüentemente causados por padrões hereditá-
rios, podem ser provenientes, ainda, de

A) defeitos embrionários, influências funcionais e sífilis.

B) defeitos embrionários, traumatismos e influências funcionais.

C) sífilis, defeitos embrionários e traumatismos.

D) sífilis, traumatismos e influências funcionais.

Questão 18

É CORRETO afirmar que, do ponto de vista clínico, se caracteriza uma força ortodôntica
como ótima, quando ela produz
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A) uma lenta taxa de movimento do dente, sem desconforto para o paciente e sem dano
posterior aos tecidos — osso e reabsorção radicular.

B) uma lenta taxa de movimento do dente, sem desconforto para o paciente e sem dano
ao osso alveolar, com pequena absorção radicular.

C) uma rápida taxa de movimento do dente, com desconforto para o paciente, mas sem
dano posterior aos tecidos — osso alveolar e reabsorção radicular.

D) uma rápida taxa de movimento do dente, sem desconforto para o paciente e sem dano
posterior dos tecidos — osso e reabsorção radicular.

Questão 19

É CORRETO afirmar que, segundo Tweed, o ângulo utilizado como um indicador do
equilíbrio facial é o

A) FMA.

B) FMIA.

C) IMPA.

D) NA.Pg.

Questão 20

Analise, com atenção, as informações que se seguem.

Proposição: Caninos permanentes superiores impactados na maxila ocorrem com uma
freqüência de 75% na palatina e 25% na vestibular.

Razão: A direção de erupção do canino é mais para palatino que para vestibular.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

A) a proposição e a razão estão corretas e a razão explica a proposição.

B) a proposição e a razão estão incorretas.

C) a proposição está correta, mas a razão está incorreta.

D) a proposição está incorreta, mas a razão correta.

Questão 21

Analise a proposição que se segue e os itens que a complementam.
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Em ortodontia, as barras palatinas podem ser usadas para resolver problemas de:

I. distalização / rotação / expansão ou constrição / disjunção / torque;

II. expansão ou constrição / distalização / rotação / torque / aumento na ancoragem;

III. controle vertical / torque / aumento na ancoragem / rotação /expansão ou constrição;

IV. controle vertical / disjunção / distalização / rotação / aumento da ancoragem.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

A) apenas o item II completa corretamente a proposição.

B) apenas os itens I e II completam corretamente a proposição.

C) apenas os itens I e V completam corretamente a proposição.

D) apenas os itens II e III completam corretamente a proposição.

Questão 22

É CORRETO afirmar que, em Ortodontia, a osteodistração é uma técnica que, para pro-
longamento ósseo, gera novo osso, utilizando mecanismos

A) de cicatrização artificial.

B) de cicatrização natural.

C) ortodônticos e de cicatrização artificial.

D) ortopédicos.

Questão 23

O aparelho de Herbst, utilizado na correção de casos de má oclusão classe II esquelética
mandibular, é considerado um aparelho

A) funcional fixo.

B) funcional removível.

C) ortopédico fixo.

D) ortopédico removível.

Questão 24

Paciente, com 10,5 anos, do sexo masculino, dentição no período intertransicional de Van
der Linden, apresenta má oclusão classe II divisão 1 de ANGLE, 8 mm de sobressaliên-
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cia e as seguintes medidas cefalométricas: eixo y = 68°; ANB = 6°; SNA = 83°;             
1.NA = 30°  e  GoGn.SN = 31°.

Considerando-se o quadro descrito, é CORRETO afirmar que, para o tratamento, o pro-
cedimento indicado consiste em

A) aparelho extrabucal/conjugado de imediato e aparelho fixo após a troca de dentes de-
cíduos.

B) aparelho extrabucal de imediato e aparelho fixo após a troca de dentes decíduos.

C) aparelho fixo e elásticos intermaxilares classe II de imediato.

D) Bionator de Balters de imediato e aparelho fixo após a troca de dentes decíduos.

Questão 25

Analise, com atenção, as informações que se seguem.

Proposição: O Bionator de Balters é indicado para a correção de má oclusão classe II,
divisão 1, por retrusão mandibular.

Razão: O Bionator é um aparelho ortopédico funcional que visa a estabelecer boa coor-
denação muscular.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

A) a proposição e a razão estão corretas e a razão justifica a proposição.

B) a proposição e a razão estão corretas, mas a razão não justifica a proposição.

C) a proposição está correta, mas a razão está incorreta.

D) a proposição está incorreta, mas a razão está correta.

Questão 26



12

É INCORRETO afirmar que, entre os elementos causadores de reabsorção radicular du-
rante o tratamento ortodôntico, se inclui

A) a direção/magnitude da força aplicada.

B) a idade.

C) a vulnerabilidade dentária.

D) o sexo — mais freqüentemente no feminino.

Questão 27

É CORRETO afirmar que, segundo Interlandi, o(s) problema(s) clínico(s) típico(s) dos
indivíduos fissurados labiopalatais é(são)

A) a agenesia de dentes permanentes.

B) a anquilose dentária na área da fissura.

C) a ausência de base óssea para movimentação.

D) os dentes caninos superiores atópicos.

Questão 28

Analise a proposição que se segue e os itens que a complementam.

Os agentes etiológicos da deglutição atípica são

I. a macroglossia;

II. as tonsilas inflamadas;

III. o desequilíbrio do controle nervoso; e

IV. as perdas precoces e diastemas anteriores.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

A) apenas os itens I e IV completam corretamente a proposição.

B) apenas os itens II e III completam corretamente a proposição.

C) apenas os itens I, II e III completam corretamente a proposição.

D) os quatro itens completam corretamente a proposição.
Questão 29

Analise, com atenção, as informações que se seguem.
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Proposição: Muitas vezes, a obtenção, ao final de uma correção ortodôntica, de um
equilíbrio satisfatório entre utilidade, beleza e estabilidade simplifica, ou até
evita, o uso de contenções mecânicas.

Razão: O que determina a instabilidade dos resultados obtidos é o equilíbrio dos tecidos
moles adjacentes.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

A) a proposição e a razão estão corretas e a razão justifica a proposição.

B) a proposição e a razão estão corretas, mas a razão não justifica a proposição.

C) a proposição está correta, mas a razão está incorreta.

D) a proposição está incorreta, mas a razão está correta.

Questão 30

Os fios de aço inoxidável utilizados nos tratamentos ortodônticos apresentam várias pro-
priedades mecânicas.

Assim sendo, é CORRETO afirmar que a resiliência do aço inoxidável é

A) a dificuldade de fratura de um fio de aço.

B) a quantidade de energia que um fio pode armazenar, quando submetido a esforços,
até o limite da proporcionalidade.

C) a tensão máxima que o fio pode sofrer ao se romper.

D) a tensão máxima que se pode aplicar ao fio sem que este sofra deformação.

Questão 31
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Paciente, com 13 anos, do sexo feminino, apresenta má oclusão classe II divisão 1 e as
seguintes medidas cefalométricas: SN.GoGn = 38°; ANB =  5°; FMA = 32° e 1.NA = 30°.

Considerando-se o quadro descrito, é CORRETO afirmar que, para o tratamento imedia-
to, a conduta indicada consiste em aparelho fixo superior e inferior e, também,

A) AEB com arco externo curto e puxada alta, passando acima e à frente do centro de
resistência da maxila.

B)   AEB com arco externo curto e puxada cervical, passando abaixo do centro de resis-
tência da maxila.

C) AEB com o arco externo longo e puxada alta, passando abaixo e atrás do centro de
resistência da maxila.

D) AEB com arco externo longo e puxada baixa, passando acima do centro de resistên-
cia da maxila.

Questão 32

É CORRETO afirmar que, segundo Proffit, a seqüência de erupção de dentes permanen-
tes que mais se aproxima da seqüência ideal é

A) 31/41  −  16/26  −  11/21  −  32/42  −  13/23   −   33/43.

B) 31/41  −  36/46  −  11/21  −  13/23  −  32/42   −   33/43.

C) 31/41  −  36/46  −  11/21  −  32/42  −  33/43   −   13/23.

D) 36/46  −  31/41  −  11/21  −  13/23  −  32/42   −   33/43.

Questão 33

Para se conseguir resultado estável pós-tratamento ortodôntico na mandíbula — ou seja,
correção de apinhamento sem exodontia de dentes permanentes —, deve-se ter, segundo
Proffit, um limite de expansão máxima para cada grupo de dentes.

Assinale a alternativa em que a relação entre o grupo de dentes e a sua expansão máxima
está INCORRETA.

A) Caninos / 0-1mm

B) Incisivos / 3-4 mm

C) Primeiros molares / 3 mm

D) Primeiros pré-molares / 2 mm
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Questão 34

Analise estas afirmativas concernentes a movimentações ortodônticas e assinale com
V as verdadeiras e com F as Falsas:

(    ) Durante o estágio da aplicação inicial da força sobre um dente, a compressão de
áreas limitadas da membrana impede, freqüentemente, a circulação vascular e a dife-
renciação celular, causando degradação das células.

(    ) As áreas em que ocorre degradação das células são denominadas áreas de hialiniza-
ção.

(    ) Nas áreas hialinizadas, as células não conseguem se diferenciar em osteoclastos e é
possível ocorrer reabsorção óssea a partir da membrana periodontal.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (V) (V)

B) (V) (F) (V)

C) (V) (V) (F)

D) (V) (V) (V)

Questão 35

Os implantes intra-ósseos são de grande utilidade no auxílio a tratamentos ortodônticos.

É INCORRETO afirmar que esse recurso é amplamente utilizado,

A) na ancoragem, no tratamento de casos de má oclusão classe I associada à biprotrusão.

B) na ancoragem, no tratamento de casos de má oclusão classe II maxilar.

C) na ancoragem, no tratamento de casos de má oclusão classe III mandibular.

D) na intrusão dos segundos molares permanentes superiores, quando cruzados com os
inferiores.
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Questão 36

É CORRETO afirmar que, segundo Mcnamara Jr (citado por Vanarsdall), para a correção
de má oclusão classe III com dentição mista precoce ou dentição decídua tardia, o apare-
lho a ser utilizado é o

A) arco palatino fixo associado a máscara facial de protração.

B) splint maxilar cimentado associado a máscara facial de protração e elásticos.

C) splint maxilar cimentado associado a mentoneira.

D) splint maxilar cimentado associado a PLA e elásticos classe III.

Questão 37

Paciente, com 14 anos, do sexo masculino, apresenta as seguintes características: disto-
clusão; vestibuloversão de 12 e 22 e supraversão de 11 e 21.

Considerando-se esse quadro, é CORRETO afirmar que, segundo Angle, o tipo de má
oclusão apresentada por esse paciente é

A) Classe I.

B) Classe II, divisão 1.

C) Classe II, divisão 2.

D) Classe III.

Questão 38

Analise, com atenção, as informações que se seguem.

Proposição: Imagens digitalizadas e planejamento cefalométrico computadorizado não
são ineficientes nos casos de planejamentos de tratamentos em adolescen-
tes, porém a complexidade do crescimento facial contribui para a impreci-
são do prognóstico.

Razão: O padrão de crescimento esqueletal é, notoriamente, não-prognosticável e o cres-
cimento dos tecidos moles raramente é incluído na projeção do crescimento.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

A) a proposição e a razão estão corretas e a razão justifica a proposição.

B) a proposição e a razão estão corretas, mas a razão não justifica a proposição.

C) a proposição está correta, mas a razão está incorreta.

D) a proposição está incorreta, mas a razão correta.
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Questão 39

Considerando-se a reabsorção radicular devido à movimentação ortodôntica, é
INCORRETO afirmar que

A) a reabsorção radicular é, geralmente, precedida por hialinização do ligamento perio-
dontal e se inicia no limite da zona hialinizada.

B) as lacunas radiculares de reabsorção, também chamadas de reabsorções idiopáticas,
podem ocorrer após movimentações ortodônticas.

C) o emprego de forças pesadas sobre dentes com forma de raiz fina aumenta o risco de
reabsorção.

D) o tamanho e a localização do dente a ser movimentado influenciam no grau de reab-
sorção radicular.

Questão 40

Após a retirada do aparelho fixo colado, sempre ocorre a presença de adesivo remanes-
cente na superfície do esmalte. Contudo, devido à semelhança de cores entre os adesivos
atuais e o esmalte, nem sempre é fácil obter-se a completa remoção destes.

Nesse caso, qual das seguintes técnicas NÃO deve ser utilizada?

A) Raspar o remanescente com tiras de polimento.

B) Utilizar alicates próprios, protegendo o bordo incisal de dentes anteriores.

C) Utilizar brocas diamantadas, com pouca pressão.

D) Utilizar brocas multilaminadas, com pouca pressão e sem refrigeração com água.
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Questão 41

Analise, com atenção, na perspectiva de Graber e Vanarsdall, as informações que se se-
guem.

Proposição: Manchas, ou áreas, brancas de desmineralização, na superfície do esmalte,
são lesões cariogênicas de extensão variável, que podem atingir níveis de
prevalência em até 50% dos pacientes tratados sem qualquer programa pre-
ventivo com flúor.

Razão: Essas manchas, ou áreas, brancas de desmineralização são danos iatrogênicos,
sugerem a necessidade de tratamentos preventivos com flúor, durante a terapia
ortodôntica, e costumam afetar, com freqüência, mais os incisivos laterais supe-
riores.

A partir dessa análise, pode-se concluir, de acordo com aqueles autores,

A) a proposição e a razão estão corretas e se relacionam.

B) a proposição e a razão estão corretas, mas não se relacionam.

C) a proposição está correta, mas a razão está incorreta.

D) a proposição está incorreta, mas a razão está correta.

Questão 42

Analise estas afirmativas referentes à fase de contenção pós-tratamento ortodôntico, se-
gundo Proffit:

I. Uma contenção removível é a melhor escolha para a manutenção de um espaço onde
será colocada uma prótese fixa ou implante.

II. A principal causa do apinhamento tardio dos incisivos inferiores, no final da adoles-
cência, é a presença de terceiros molares inclusos, que fazem pressão para mesial.

III. A melhor forma de se evitar recidiva na abertura de espaço entre incisivos centrais
superiores é por meio de frenectomia labial superior, com remoção das inserções pa-
latinas.

IV. A melhor contenção pós-tratamento da sobremordida profunda é a utilização de um
AEB cervical.

A partir dessa análise, pode-se concluir que

A) apenas as afirmativas I e II estão corretas.

B) apenas as afirmativas III e VI estão corretas.

C) as quatro afirmativas estão corretas.

D) nenhuma das afirmativas está correta.
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Questão 43

Analise estas afirmativas concernentes a tratamento auxiliar para adultos e assinale com
V as verdadeiras e com F as falsas:

(    ) O tratamento ortodôntico auxiliar consiste na movimentação dentária feita para faci-
litar outros procedimentos dentários.

(    ) A extensão do tracionamento de um dente que apresenta uma fratura de 2 mm abaixo
da crista alveolar deve ser de 2 mm a 3 mm.

(    ) O espaço mínimo que se deve conseguir, quando se planeja um implante dentário, é
aquele que assegura, de cada lado, 1,5 mm entre o implante e o dente adjacente, o
que permite boa cicatrização e espaço para a papila.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (F) (F)

B) (V) (F) (F)

C) (V) (V) (F)

D) (V) (V) (V)

Questão 44

Considerando-se o tratamento ortodôntico total em adulto, segundo Proffit, é
INCORRETO afirmar que

A) o momento da verdade para os sintomas de DTM ocorre, algum tempo depois do
término do tratamento ortodôntico, quando os problemas podem recidivar, ou não,
mesmo com a melhora da oclusão.

B) o tratamento ortodôntico se torna, certas vezes, mais complicado pela terapia prévia
com contensores para problemas de DTM.

C) o uso de elásticos classe II e/ou classe III é bem tolerado por indivíduos adultos que
apresentam DTM.

D) os sintomas da DTM, em muitos adultos, diminuem e/ou desaparecem, quando se
inicia um tratamento ortodôntico total.
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Questão 45

Analise estas afirmativas sobre os princípios que influenciam a estabilidade pós-
tratamento ortodôntico/cirúrgico, segundo Proffit, e assinale V as verdadeiras e com F
as falsas:

(    ) A estabilidade é menor, quando os tecidos moles estão relaxados, e maior, quando
estão estirados.

(    ) O procedimento ortognático menos estável é o alongamento cirúrgico da maxila.

(    ) Nem sempre a adaptação neuromuscular é importante para a estabilidade pós-ci-
rúrgica.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.

A) (F) (F) (F)

B) (F) (V) (F)

C) (V) (F) (V)

D) (V) (V) (V)
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RES-
POSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA
CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D


