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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:
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• 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, metade do tempo previsto para a resolução delas.

¾ Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: As questões de 01 a 15 relacionam-se com o texto abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

A MORTE SORRINDO COM DENTES PEQUENOS
Eu vi a cara da morte. Tinha dentes pequenos e os mostrava, mas talvez fosse
riso.
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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 alguma 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 reparar, 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 atardávamos por instantes nas despedidas quando a gritaria começou. Uma gritaria nunca é
uma questão vocal apenas. Uma gritaria é sempre um detonador de movimento. Alguns 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 alternativa 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 tinha 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 corajoso 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 comentários, deram por encerrado seu desconforto e retomaram a vida onde ela havia parecido
estar suspensa. Um funcionário surgiu ao fundo indagando o ocorrido.
40
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 joga45 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 desenrola num circo demonstra, da parte de quem assiste à primeira, uma atitude de, principalmente,
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 relaciona
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 exercem 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]

¾ Conhecimentos Especializados
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Questão 16
É CORRETO afirmar que as próteses adesivas estão indicadas
A) como elemento de suporte para colocação de apoios e grampos de prótese parcial
removível.
B) em dentes anteriores mal posicionados e com deficiência estética.
C) em espaços protéticos com mais de dois pônticos.
D) quando os dentes pilares apresentam restaurações extensas.

Questão 17
Analise estas afirmativas concernentes às barras das próteses parciais removíveis e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas:
( ) A barra laminar lingual está indicada quando não há espaço suficiente entre a
inserção do freio lingual e a gengiva marginal livre.
( ) O limite posterior das barras palatinas deve coincidir com o limite entre o palato
duro e o palato mole.
(

) Normalmente, as barras linguais não são aliviadas e estão em contato direto com a
fibromucosa, o que evita retenção e impactação de restos alimentares.

( ) Nos casos de extremidade livre, a barra palatina deve apresentar a maior largura
possível, o que confere maior proteção aos dentes anteriores.
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (F) (V)
B) (V) (F) (F) (V)
C) (V) (V) (F) (F)
D) (V) (V) (F) (V)

Questão 18
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Numere a COLUNA II de acordo com COLUNA I, associando corretamente o tipo de
gesso à respectiva melhor indicação:
COLUNA I
1. Gesso tipo II
2. Gesso tipo III

COLUNA II
( ) Preenchimento da mufla na construção de uma prótese total.

3. Gesso tipo IV

( ) Confecção de troquel que necessite compensar a contração de solidificação da liga.

4. Gesso tipo V

( ) Confecção de troquel que exija resistência, dureza e
um mínimo de expansão de presa.
( ) Construção de modelos na confecção de prótese total.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (4) (2) (3)
B) (1) (4) (3) (2)
C) (2) (4) (3) (1)
D) (3) (1) (4) (2)

Questão 19
É CORRETO afirmar que os materiais de moldagem que apresentam maior elasticidade
e maior estabilidade dimensional são
A) o silicone por adição e o poliéter.
B) o silicone por adição e o silicone por condensação.
C) o silicone por adição e os polissulfetos.
D) o silicone por condensação e o poliéter.

Questão 20
9

Considerando-se o condicionamento gengival em prótese fixa para o remodelamento do
rebordo residual e sua manutenção, é INCORRETO afirmar que
A) a parte do pôntico que fica mais próxima à superfície do rebordo deve ser confeccionada com metal, pois um polimento primoroso promove uma superfície que retém
menor quantidade de placa bacteriana.
B) a prótese provisória é que determina a forma desejada das papilas, abrindo-se as
ameias gengivais na extensão pretendida, nos sentidos mesiodistal e gengivo-incisal.
C) o tecido gengival deve apresentar espessura suficiente e a área condicionada não deve
apresentar-se ulcerada.
D) três ou quatro sessões de remodelamento do pôntico, com incrementos de resina na
parte convexa, podem ser necessárias para se conseguirem áreas côncavas epitelizadas
no rebordo, com papilas gengivais entre elas.

Questão 21
Considerando-se a soldagem convencional em prótese fixa, é INCORRETO afirmar que
A) a área a ser soldada deve apresentar irregularidades e depressões, o que aumenta o
embricamento micromecânico da união da solda ao metal.
B) a resina duralay, que promove a união entre os retentores, é a mais indicada por apresentar maior estabilidade dimensional e tempo de polimerização relativamente reduzido.
C) o espaço para a solda deve ser similar em toda a extensão da área a ser soldada, o que
vai resultar em uniformidade de espessura da solda.
D) o espaço para a solda não deve ser excessivo, pois, quanto maior a quantidade de solda, maior será a possibilidade de distorção.

Questão 22
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Considerando-se a manipulação dos alginatos, é INCORRETO afirmar que
A) a alteração na proporção de água na manipulação do alginato pode gerar, como resultado final, um gel fraco e sem elasticidade.
B) a resistência à ruptura do alginato aumenta quando o molde é removido lentamente da
boca.
C) a superespatulação do material quebra a formação de fibrilas do alginato de cálcio,
reduzindo a resistência do produto final.
D) o molde com alginato deve ser mantido na boca por 2-3 minutos, após sua geleificação, para minimizar as distorções.

Questão 23
Considerando-se as possíveis alterações do fluxo salivar e suas conseqüências em pacientes idosos no uso de próteses totais (PTs), é CORRETO afirmar que
A) a saliva é o principal agente a promover a retenção das PTs à mucosa subjacente e sua
secreção diária atinge, normalmente, 800 ml a 1.500 ml.
B) medicamentos como anticolinérgicos, anti-histamínicos e alguns antiinflamatórios
podem contribuir para um aumento do fluxo salivar em pacientes xerostômicos.
C) o efeito de capilaridade entre a base da prótese e a mucosa é menor quanto mais fluida
é a saliva, o que, conseqüentemente, diminui a retenção das PTs.
D) o grau de viscosidade da saliva é determinado pelo tipo de secreção predominante — mucosa ou serosa —; assim, quanto mais viscosa for a saliva, maior será a estabilidade das PTs.

Questão 24
11

Considerando-se o uso de materiais de revestimento resilientes à base de resina acrílica
para próteses totais (PTs), é INCORRETO afirmar que
A) o plasticizador confere resiliência ao material e propicia a manutenção deste em condições clínicas de uso.
B) o uso diário de peróxidos efervescentes para a limpeza das PTs diminui o acúmulo de
placa bacteriana nelas, aumentando a longevidade da resiliência.
C) o uso permanente desses materiais deve se restringir a casos que possam ser mantidos
sob um rígido programa de manutenção.
D) os plasticizadores sofrem, com o tempo, o processo de lixiviação, o que resulta em
endurecimento progressivo do material resiliente.

Questão 25
É INCORRETO afirmar que, entre as limitações dos materiais de revestimento resilientes quando usados como materiais permanentes em próteses totais, se inclui(em)
A) a fratura da base da prótese.
B) a perda da dimensão vertical.
C) a perda da resiliência.
D) as dificuldades de acabamento e polimento.

Questão 26
Considerando-se o planejamento em overdentures, é INCORRETO afirmar que,
A) nos casos em que a posição dos implantes restringir o uso de barras, o sistema do tipo
anéis de retenção está particularmente indicado.
B) para se sustentar um sistema barra/clipe, são necessários, no mínimo, dois implantes.
C) quando o sistema do tipo barra/clipe for o de eleição, as barras devem ser posicionadas do modo mais diagonal possível em relação à autonomia do rebordo, gerando, assim, menor força de torção sobre os implantes.
D) quando o sistema do tipo magnético for o de eleição, é preferível utilizar dispositivos
magnéticos com campo fechado.

Questão 27
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Considerando-se os princípios mecânicos e biológicos dos preparos dentais, é
INCORRETO afirmar que
A) a determinação de dois planos de inserção de uma prótese fixa é aceitável em dentes
pilares com inclinação muito acentuada, desde que o objetivo seja o de preservar a
saúde pulpar desses dentes.
B) a inclinação das paredes do preparo, quando o paciente tem dentes longos, pode ser
aumentada para uma convergência oclusal de mais de 10º.
C) as coroas curtas devem receber retenções adicionais como sulcos nas paredes axiais.
D) o preparo subgengival, nos níveis convencionais de 0,5 mm a 1,0 mm, não traz problemas para o tecido gengival, desde que haja adaptação, contorno e polimento adequados da restauração, bem como uma boa higienização do paciente.

Questão 28
Considerando-se a técnica moldagem com casquetes, é INCORRETO afirmar que
A) a aplicação de uma fina camada de adesivo próprio nas superfícies interna e externa
do casquete é indispensável, independentemente do material de moldagem utilizado.
B) o casquete deve ser aliviado internamente, mas a área correspondente ao término cervical deve ficar intacta.
C) o responsável pelo afastamento gengival, na técnica de moldagem com casquetes, é o
excesso correspondente à resina que foi pressionada para dentro do sulco gengival.
D) os casquetes, em casos de moldagens múltiplas em dentes contíguos, devem estabelecer contatos cervicais com seus vizinhos, para facilitar a estabilidade deles durante a
moldagem de transferência.

Questão 29
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Considerando-se o uso do arco facial, é INCORRETO afirmar que este
A) determina a relação cêntrica dos modelos superior e inferior.
B) proporciona a montagem do modelo superior no articulador semi-ajustável na mesma
posição espacial que a maxila apresenta em relação ao crânio.
C) transfere para o articulador semi-ajustável a distância intercondilar do paciente.
D) transfere para o articulador semi-ajustável o eixo de rotação existente nos côndilos do
paciente.

Questão 30
Considerando-se os núcleos metálicos fundidos, é CORRETO afirmar que
A) a raiz se torna mais susceptível a fraturas quando não existe estrutura coronária suficiente para propiciar uma base de sustentação para o núcleo.
B) a retenção e a resistência do dente serão maiores quanto menor for o diâmetro do pino
confeccionado.
C) os núcleos estojados estão contra-indicados em dentes cujas paredes da raiz estão
muito finas, pois esses dentes são estrategicamente importantes no planejamento da
prótese.
D) os núcleos intra-radiculares, em condutos de paredes inclinadas, apresentam maior
retenção que os de paredes paralelas.

Questão 31
É CORRETO afirmar que o paciente parcialmente edentado, classe IV de Kennedy, se
caracteriza pela ausência dos elementos
A) 12, 11, 21 e 22.
B) 15, 14, 16 e 17.
C) 24, 25, 15 e 14.
D) 26, 27, 28, 16, 17 e 18.

Questão 32
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Considerando-se a localização dos apoios sobre os dentes selecionados para suporte de
uma PPR, é INCORRETO afirmar que
A) o apoio, nos casos de extremidade livre com ausência dos molares, deve estar na
crista marginal mesial dos pré-molares.
B) o pré-molar, quando está entre dois espaços protéticos — prótese intercalar —, deve
receber dois apoios: um pelo mesial e outro pelo distal.
C) os apoios incisais, sob o aspecto mecânico, são mais vantajosos que os apoios de cíngulo e têm mais prioridade, desde que as características anatômicas e oclusais os favoreçam.
D) os molares que estão muito inclinados para o espaço protético recebem o apoio na
crista marginal mais distante desse mesmo espaço.

Questão 33
É INCORRETO afirmar que, entre as indicações de uso de adesivos em próteses totais,
se incluem pacientes
A) alérgicos ao hidroximetil celulose.
B) com disquinesia discinesia bucolingual.
C) com grandes defeitos ósseos mandibulares.
D) com mal de Parkinson ou de Alzheimer.

Questão 34
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Analise estas afirmativas concernentes às relações maxilomandibulares e assinale com
V as verdadeiras e com F as falsas:
( ) A relação cêntrica é uma posição em que os contatos dentários estão no maior número possível, bem como em que os côndilos estão localizados, em uma posição
ortopédica funcional adequada, na cavidade glenóide.
( ) A máxima intercuspidação habitual é a posição em que ocorre o maior número
possível de contatos dentários, independentemente da posição condilar e que pode
ser alterada após procedimentos odontológicos de reconstrução oclusal.
( ) Uma grande diferença entre as posições de relação cêntrica e a máxima intercuspidação habitual pode ser um fator contribuinte para algumas patologias oclusais.
( ) Uma dimensão vertical de oclusão adequada é a que provê equilíbrio muscular durante os processos de mastigação, deglutição e fala.
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras CORRETA.
A) (F) (V) (F) (F)
B) (F) (V) (V) (V)
C) (V) (F) (F) (V)
D) (V) (F) (V) (V)

Questão 35
Considerando-se as disfunções craniomandibulares (DCM), é INCORRETO afirmar que
A) algumas alterações oclusais e esqueléticas — como a mordida aberta anterior e um
sobrepasse horizontal maior que 6-7 mm — aumentam o risco de o indivíduo vir a
apresentar DCM.
B) as placas estabilizadoras são indicadas no controle dos casos de mobilidade dentária e
de bruxismo, bem como nos casos de DCM.
C) o tratamento, em pacientes portadores de patologias intra-articulares sintomáticas,
deve ser iniciado pela correção do padrão oclusal.
D) os contatos prematuros podem, em vez de causas, ser conseqüências de uma série de
patologias musculares de ATM.

Questão 36
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Considerando-se as restaurações provisórias em resina acrílica, é INCORRETO afirmar
que
A) a falta de adaptação da restauração provisória pode levar à hipersensibilidade e à inflamação pulpar, além de possibilitar a instalação de processos inflamatórios no tecido
gengival.
B) a superfície do preparo deve, previamente à confecção da restauração provisória, ser
limpa com uma solução de água de cal, que age como vedador dos túbulos dentinários.
C) o calor gerado durante a reação de polimerização da resina acrílica é um efeito nocivo
à polpa e deve ser compensado com o uso de vaselina nos preparos, antes da confecção destes.
D) o oxalato de potássio, entre outros produtos, pode ser utilizado no tratamento da sensibilidade pós-operatória, antes de se optar por uma conduta radical endodôntica.

Questão 37
Considerando-se a seleção dos tipos de dentes artificiais para próteses parciais removíveis (PPR) e para próteses totais (PTs), é INCORRETO afirmar que
A) a mistura de dentes anteriores e posteriores de marcas e tipos de resinas diferentes é
recomendada no sentido de se personalizarem as próteses e de se obter uma estética
mais compatível com a idade do paciente.
B) a superfície oclusal dos dentes artificiais em metal se apresenta como excelente opção
nos casos de PPR que tenham antagonistas com dentes naturais, dada a facilidade de
sua confecção e às características de manutenção do equilíbrio oclusal.
C) os dentes artificiais de porcelana podem ser usados nos casos de PTs que tenham antagonistas com oclusal em porcelana, para propiciar uma compatibilização de durezas
superficiais.
D) os dentes de porcelana apresentam maior dureza superficial que os dentes de resina
acrílica, mas não aderem quimicamente à base da prótese.

Questão 38
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É INCORRETO afirmar que, entre os sinais e sintomas do trauma oclusal, se inclui(em)
A) a hipersensibilidade dentária.
B) a migração patológica dos dentes.
C) a presença de perimólise.
D) os padrões anormais de desgaste oclusal.

Questão 39
É INCORRETO afirmar que, entre as indicações para confecção de uma restauração
metálica fundida MOD onlay, se incluem
A) dentes fraturados com cúspides vestibular e lingual intactas.
B) dentes posteriores tratados endodonticamente.
C) restaurações MOD com istmos largos.
D) retentores de uma prótese parcial fixa em dentes posteriores.

Questão 40
É INCORRETO afirmar que, entre os tipos de pinos indicados para a confecção de troquéis em que as restaurações de cerâmica podem ser queimadas, se inclui o
A) pino curvo.
B) pino refratário.
C) pino reto.
D) sistema Pindex.

Questão 41
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Considerando-se as disfunções craniomandibulares (DCM), é CORRETO afirmar que
A) a simulação de uma “oclusão ideal” é o mecanismo central da ação terapêutica das
placas oclusais.
B) o ajuste oclusal por desgaste seletivo e a reabilitação oral respondem pela melhora
sintomática da grande maioria dos pacientes disfuncionados.
C) o tratamento prévio das patologias musculoarticulares que acometem a ATM deve
preceder os procedimentos de reabilitação oral, pois as relações oclusais podem ser
alteradas por essas patologias.
D) o uso das placas de relaxamento propicia freqüente sucesso na remissão dos sintomas,
já que a oclusão é um fator primário na etiologia das DCM.

Questão 42
É INCORRETO afirmar que, entre os medicamentos que podem ser usados como antisialogogos, se inclui
A) a metantelina.
B) a pilocarpina.
C) o brometo de propantelina.
D) o hipocloreto de clonidina.

Questão 43
Considerando-se a estrutura de uma coroa metalocerâmica, é INCORRETO afirmar que
A) a espessura mínima da porcelana é de 0,3 mm, mas a espessura desejável é de
1,7 mm, pois confere maior durabilidade estrutural às coroas.
B) as ligas mais freqüentemente usadas para a confecção de restaurações metalocerâmicas são, entre outras, a de ouro-platina-paládio, a de paládio-prata e a de níquelcromo-berílio.
C) os mecanismos de união da cerâmica com a subestrutura do metal são, entre outros, o
envolvimento mecânico, as forças compressivas e as forças de Van der Waal.
D) uma infra-estrutura metálica nobre deve ter a espessura mínima de 0,3-0,5 mm, mas
uma liga de metal básico com resistência mais alta e temperatura de fusão elevada
pode ter apenas 0,2 mm de espessura.

Questão 44
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É CORRETO afirmar que a fibromucosa mais compatível e mais adaptável como suporte
ao funcionamento de uma prótese parcial removível é a
A) anelástica.
B) compressível.
C) dura.
D) flácida.

Questão 45
Numere a COLUNA II de acordo com COLUNA I, associando corretamente o tipo de
término cervical dos preparos dentais à respectiva indicação mais adequada:
COLUNA I

COLUNA II

1. Chanferete

(

) Coroa de porcelana pura

2. Ombro

(

) Coroa metalocerâmica com liga áurea

3. Chanfrado

(

) Coroa metalocerâmica com ligas básicas

4. Ombro bizelado

(

) Coroa total metálica

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA.
A) (1) (3) (2) (4)
B) (2) (3) (4) (1)
C) (2) (4) (3) (1)
D) (3) (1) (4) (2)
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)
01
02
03

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

04
05
06
07
08

11
12
13

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

18

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

20
21
22
23

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

27
28

B

C

B

C

D

33

35
36
37
38

D
40

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

29
A

32

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

39

25
26

31

34

24

14
15

17

A

19

09
10

16

41
42
43
44

A

B

C

30

D
45

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA
CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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