
 
   

 
 

   
 
 

 
 

   
 

  
 
 
 
 

  

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO NS - 03 
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA - ESPECIALISTA EM PRÓTESE DENTÁRIA - CEO  

DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do P iauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS:  Para realizar sua prova, use apenas o material menci onado acima e, em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos.  

02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta ; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 

12. O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.  
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de 1h e 30minutos do início de sua prova. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 

 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 
 

Universidade  
Estadual do Piauí  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 01 (Para as questões de 01 a 06). 

 

a pele FALA 

[...] 

O que as emoções têm a dizer 

O psiquiatra mineiro Ricardo Frota concorda. De acordo com ele, os males que afetam a pele têm 

raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, em que o indivíduo tem grande dificuldade de expressar 

emoções ou está passando por um período especialmente conturbado no âmbito emocional. “Quando um paciente 

chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado, significa que ele está no final de um processo de 

transtorno psíquico que começou lá atrás. A somatização dessas questões pode afetar qualquer órgão do corpo 

humano – estômago, pulmão, intestino. A pele é apenas um deles, sem dúvida.” 

[...] “Por isso, é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser humano. 

Uma coceira, por exemplo, pode ser uma expressão física de um quadro de ansiedade, embora nem todas as 

coceiras tenham essa origem.” 

(Revista Vida Natural. Edição 60 – Prevenção e saúde – Por Daniel Consani. p. 49). 
 

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________ 

O texto evidencia, sobre o assunto discutido,  

a) o ponto de vista do jornalista que escreveu a matéria.  

b) a relação de causa e consequência entre estado emocional e doenças. 

c) o relato de pacientes com doenças de pele. 

d) as coceiras como consequência de estados emocionais alterados, principalmente. 

e) as dificuldades que as pessoas têm de expressar suas emoções. 

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________ 

No título do texto: A pele fala  e na frase: O que as emoções têm a dizer , a utilização de verbos que 

traduzem atividades humanas 

a) evidencia a importância das emoções para o ser humano. 

b) credita como verdadeiro ou falso tudo que é falado. 

c) sinaliza para a necessidade de se dizer o que se sente em termos de emoção. 

d) revela a natureza oculta das emoções. 

e) realça a credibilidade reconhecida nas ações de falar e de dizer. 

QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________ 

A palavra que confere ao contexto ideia de restrição encontra-se destacada em 

a) ... o indivíduo tem grande  dificuldade de expressar emoções. 

b) Quando  um paciente chega ao consultório com um quadro de mal-estar físico instalado,... 

c) A pele é apenas  um deles, sem dúvida. 

d) ...significa que ele está no final de um processo de transtorno psíquico que começou lá atrás. 

e) ... é importante  analisar a origem do problema, ... 
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QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________ 

Das palavras destacadas, a única que NÃO admite, gramaticalmente, flexão de número é 

a) ... em que o indivíduo tem grande  dificuldade de expressar emoções ... 

b) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa , ... 

c) ... significa que ele está  no final de um processo de transtorno psíquico... 

d) ... ou está passando por um período especialmente  conturbado no âmbito emocional. 

e) ... é importante analisar a origem  do problema, ... 

QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________ 

Na frase: “Por isso , é importante analisar a origem do problema, tendo uma visão holística do ser 

humano. ...”, a expressão marcada enuncia    

a) a conclusão de uma ideia expressa anteriormente. 

b) uma relação de causa e consequência relatada. 

c) uma explicação de pontos obscuros da fala anterior. 

d) uma relação de conformidade entre o que será dito e o que foi dito anteriormente. 

e) uma relação de finalidade entre orações apresentadas. 

QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________ 

A única palavra destacada que agrega um prefixo na sua formação é  

a) O psiquiatra  mineiro Ricardo Frota concorda. 

b) ... significa  que ele está no final de um processo de transtorno psíquico ... 

c) ... os males que afetam a pele têm raízes em uma autoimagem  quase sempre negativa, ... 

d) ... Quando um paciente chega ao consultório  com um quadro de mal-estar físico ...  

e) ... pode ser uma expressão  física de um quadro de ansiedade, ... 

 

Texto 02 (Para as questões de 07 a 10). 

 

Frutas podem substituir os cosméticos? 

Xô depressão 

Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, segundo 

um estudo elaborado nas Filipinas, que destaca um antidepressivo natural, na fruta. A pesquisa assegura que o 

trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no cérebro e melhoram o humor das pessoas. 

Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...]. 

Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, o que também 

repercute no estado de ânimo das pessoas. O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem 

causa obesidade, reduz o risco de ataques cardíacos e contribui para a massa muscular e a energia, 

especialmente nas crianças. 

(Revista Coleção Frutas & saúde. Ano IV. Nº 42. Por Alexandre Dias)  
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QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________ 

A frase que mais adequadamente sintetiza a intenção comunicativa do texto é 

a) ... segundo um estudo elaborado nas Filipinas ... 

b) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas bananas mantém os níveis de serotonina no 

cérebro e melhoram o humor das pessoas. 

c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ... 

d) Xô depressão. 

e) O instituto acrescenta que a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ... 

QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________ 

No trecho: ... os males que  afetam a pele têm raízes em uma autoimagem quase sempre negativa, ... a 

palavra que  tem a mesma função morfossintática que se verifica em 

a) A pesquisa assegura que  o trytophan presente nas bananas ... 

b) um estudo elaborado nas Filipinas, que  destaca um antidepressivo natural, na fruta. 

c) Os cientistas destacam que  a vitamina regula o nível de glicose no sangue, ... 

d) ... significa que  ele está no final de um processo de transtorno psíquico ... 

e) O instituto acrescenta que  a banana não produz colesterol nem causa obesidade, ... 

QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________ 

No trecho: Comer duas ou três bananas por dia é um excelente remédio para superar a depressão, 

segundo  um estudo elaborado nas Filipinas..., a única palavra/expressão que NÃO substituiria, sem 

alteração sintático-semântica, aquela sublinhada é 

a) visto que. 

b) conforme. 

c) consoante. 

d) de acordo com. 

e) como revela. 

QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________ 

O complemento verbal que difere dos demais, em termos de classificação, é 

a) A pesquisa assegura que o trytophan presente nas banana [...]  

b) Os pesquisadores recomendam a ingestão de duas ou três bananas por dia, [...].  

c) Os cientistas destacam que a vitamina regula o nível de glicose no sangue,  [...]  

d) [...] a vitamina regula o nível de glicose no sangue, [...]  

e) [...] e contribui para a massa muscular e a energia, [...]  
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LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________ 

A estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil resulta de um dinâmico processo de 

interações sociais e políticas em constante adaptação. Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE aspectos relacionados à consolidação do SUS. 

a)  Definição da saúde como um direito do cidadão, desde que assalariado, conforme previsto na 

Constituição Federal de 1988. 

b)  Definição das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, marcando a criação do SUS por meio da Lei 

8.142/1990. 

c)  Legitimação da participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros com base na Lei 8.080/1990. 

d)  Incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a 

municipalização das ações, a partir da edição da Norma Operacional Básica de 1993 (NOB-93), e a 

regionalização na prestação dos serviços, conforme estabelecido na Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS-SUS) de 2002. 

e)  Continuidade dos esforços de regionalização e descentralização das ações do SUS como ação 

prioritária do Pacto pela Vida a partir de 2006. 

 

QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________ 

Os fundamentos do SUS estão expressos na seção II do capítulo II do título VIII da Constituição Federal 

de 1988, que trata da Seguridade Social. Essa seção estabelece, EXCETO, 

a) Os direitos dos usuários, os deveres do Estado e as diretrizes da organização do sistema. 

b) A realização dos transplantes e comercialização de órgãos e tecidos. 

c) A participação da iniciativa privada e de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde. 

d) As atribuições do sistema. 

e) A admissão de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. 

 

QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________ 

A regulamentação do SUS ocorreu por meio da aprovação de leis ordinárias e complementares. Ao 

longo do tempo, essas leis complementares incluíram novos capítulos na Lei Orgânica da Saúde. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta mudança ou alteração incluída pelas leis complementares em 

questão. 

a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente ou doença ocupacional. 

b) Implantação do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

c) Criação do Subsistema de atendimento e internação domiciliar. 

d) Garantia de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

e) Inclusão da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde. 
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QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________ 

No que se refere à regulamentação dos aspectos da organização do SUS, o Decreto 7.508/2011 
estabelece que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas 
portas de entrada do SUS. Desta forma, podem ser consideradas portas de entrada às ações e aos 
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços, EXCETO, 

a) serviços de atenção primária. 

b) serviços de urgência e emergência. 

c) serviços de atenção psicossocial. 

d) serviços de acesso aberto. 

e) serviços ambulatoriais especializados. 
 

QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________ 

Ainda em conformidade ao estabelecido no Decreto 7.508/2011, o planejamento da saúde deve ser 
ascendente e integrado, do nível local até o federal. Além disso, o planejamento da saúde deve 
considerar, EXCETO, 

a) necessidades de saúde dos municípios. 

b) disponibilidade de recursos financeiros. 

c) não inclusão dos serviços prestados pela iniciativa privada. 

d) alcance de metas previamente estabelecidas. 

e) mapa da saúde. 
 

QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________ 

A Epidemiologia fornece ferramentas essenciais para o planejamento e gestão em saúde, como a 
análise de situação de saúde e o uso de indicadores epidemiológicos. Os indicadores de saúde podem 
ser classificados em indicadores de morbidade e indicadores de mortalidade. Assinale a alternativa que 
contém exemplos de indicadores de mortalidade e de morbidade, RESPECTIVAMENTE: 

a) Coeficiente de mortalidade materna - Índice de Swaroop& Uemura.  

b) Letalidade por raiva - Taxa de detecção de hanseníase. 

c) Prevalência de anemia - Razão de mortalidade materna. 

d) Taxa de ataque por intoxicação medicamentosa - Incidência de varicela. 

e) Coeficiente de mortalidade infantil - Coeficiente de mortalidade materna. 
 

QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________ 

“A Carta de Ottawa reforça o conceito ampliado de saúde e seus determinantes para além do setor 
saúde, englobando conjuntamente as condições biológicas, sociais, econômicas, culturais, 
educacionais, políticas e ambientais. Ficaram definidos como condições e recursos fundamentais para a 
saúde: paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, 
justiça social e equidade”. Nessa concepção, a nova promoção da saúde  consiste em proporcionar às 
pessoas e comunidades os meios necessários para melhorar sua saúde e exercer um maior controle 
sobre a mesma por meio dos seguintes campos de atuação, EXCETO, 

a) elaboração e implementação de políticas públicas hospitalocêntricas. 

b) criação de ambientes favoráveis à saúde. 

c) reforço da ação comunitária. 

d) desenvolvimento de estilos de vida saudáveis. 

e) reorientação do sistema de saúde. 
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QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________ 

Sobre os tipos de estudos desenvolvidos em epidemiologia clínica, existem estudos em que o 

investigador realiza uma intervenção ativa e observa a ocorrência do desfecho; são considerados 

padrão-ouro para a avaliação da eficácia de uma nova terapêutica; podem utilizar a randomização e o 

cegamento em sua execução. A partir das características descritas, é possível afirmar que tais estudos 

são do tipo: 

a) descritivo. 

b) coorte. 

c) caso-controle. 

d) transversal. 

e) ensaio clínico. 

 

QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________ 

Os sistemas de informação em saúde possibilitam a coleta sistemática de dados, análise e 

interpretação de informações sobre diversos aspectos da saúde em populações específicas, servindo 

como fonte para elaboração de indicadores para serem utilizados no planejamento e gerenciamento em 

saúde. Dentre os diversos sistemas de informação em saúde do Brasil, o Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos (SINASC) apresenta como características, EXCETO, 

a) informa a quantidade de nascimentos por tipo de parto. 

b) fornece dados sobre assistência, como o número de consultas de pré-natal. 

c) consolida as informações sobre nascidos vivos por tipo de local de nascimento. 

d) permite identificar a duração da internação de todas as gestantes que tiveram parto hospitalar. 

e) possibilita o monitoramento das características de peso ao nascer e sexo dos nascidos vivos. 

 

QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________ 

A Política Nacional de Humanização (PNH) foi estabelecida com o intuito de pôr em prática os princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos 

modos de gerir e cuidar. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO corresponde às 

diretrizes operacionais para viabilização da referida política. 

a) Acolhimento com classificação de risco. 

b) Gestão participativa e cogestão. 

c) Incentivo à qualificação e educação permanente do trabalhador. 

d) Projetos de construção coletiva da ambiência. 

e) Clínica compartilhada e ampliada. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________ 

Complete a afirmação: No movimento protrusivo, os côndilos deslizam sobre a superfície articular, e 

simultaneamente 
 

a) os dentes caninos inferiores deslizam sobre a fossa lingual dos caninos superiores. 

b) os dentes incisivos inferiores deslizam sobre a fossa lingual dos incisivos superiores. 

c) o dente canino inferior do lado de trabalho, decola sobre a face lingual do canino superior do mesmo 

lado, desocluindo todos os outros dentes. 

d) os molares e pré-molares inferiores deslocam as faces mesiais de suas cúpides mesiais sobre a face 

distal da cúspide distal de seus respectivos antagonistas. 

e) todos os dentes são desocluidos devido ao formato da eminência articular que desloca a mandíbula 

para frente e para baixo. 

 

QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________ 

Julgue as assertivas abaixo: 
 

I- Os contatos dentários anteriores que proporcionam orientação para a mandíbula são chamados de 

guia anterior. 

II- A guia anterior tem um papel importante na função do sistema mastigatório. Suas características 

são ditadas pela exata posição e relação dos dentes anteriores. 

III- O overjet é a distância vertical, entre as bordas dos incisivos superiores e inferiores. 

 

a) I e II estão corretas. 

b) I e III estão corretas. 

c) Apenas a I está correta. 

d) Apenas a II está correta. 

e) Todos estão corretas. 

 

QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________ 

Tradicionalmente, um aparelho conhecido como registro gótico tem sido utilizado para registrar os 

movimentos mandibulares no plano horizontal. A medida que se aumentasse o grau de abertura bucal, 

o que aconteceria com o traçado visualizado? 

 

a) Não sofreria alteração no traçado. 

b) Aumentaria a amplitude a medida que se aumentasse o grau de abertura bucal. 

c) Reduziria a amplitude a medida que se aumentasse o grau de abertura bucal.  

d) Aumentaria a amplitude de lateralidade e reduziria na protrusiva. 

e) Aumentaria a amplitude na protrusiva e reduziria na lateralidade. 
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QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________ 

A articulação temporomandibular permite excursões laterais e protrusivas, que possibilitam que os 

dentes entrem em contato durante diferentes tipos de movimentos excêntricos, que permitem que forças 

horizontais sejam aplicadas aos dentes. Estas forças horizontais não são bem aceitas pelas estruturas 

de suporte do sistema neuromuscular. Com base nas informações mencionadas julgue as afirmações 

abaixo. 
 

I- As forças horizontais prejudiciais dos movimentos excêntricos devem ser direcionadas para os 

dentes anteriores. 

porque 

II- Os dentes anteriores estão posicionados mais distantes dos vetores de força, ocasionando uma 

quantidade de força menor que nos posteriores. 

 

a) As duas afirmativas estão corretas, mas a segunda não justifica a primeira. 

b) As duas afirmativas estão corretas e a segunda justifica a primeira. 

c) A primeira afirmativa está correta, mas a segunda está errada. 

d) A primeira afirmativa está errada e a segunda está correta. 

e) As duas afirmativas estão erradas. 

 

QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________ 

São determinantes vesticais da morfologia olcusal, EXCETO, 
 

a) Guia condilar. 

b) Plano oclusal. 

c) Curva de spee. 

d) Distância intercondilar. 

e) Movimento de translação lateral. 

 

QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________ 

O método de classificação de Kennedy foi originalmente proposto pelo Dr. Edward Kennedy em 1925. 

Kennedy dividiu todas as arcadas parcialmente desdentadas em quatro classes básicas. Classifique as 

áreas citadas abaixo de acordo com a descrição de Kennedy. 

(    ) Área desdentada unilateral localizada posteriormente aos dentes naturais. 

(    ) Área desdentada única, mas bilateral, localizada anterior aos dentes naturais remanescentes. 

(    )  Área desdentada bilaretal localizada posteriormente aos dentes naturais. 

(    ) Área desdentada unilateral com dentes naturais remanescentes, tanto posterior com o anterior a 

eles. 

A classificação CORRETA é a seguinte: 

a) I, II, III, IV. 

b) III, II, I, IV. 

c) III, I, IV, III. 

d) II, III, IV, I. 

e) II, IV, I, III. 
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QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________ 

São elementos constituintes da prótese parcial removível, EXCETO, 
 

a) conectores maiores. 

b) retentores diretos. 

c) nichos. 

d) apoios. 

e) conectores menores. 

 

QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________ 

São funções dos apoios das PPRs, EXCETO, 
 

a) manter os componentes em suas posições planejadas. 

b) manter as relações oclusais estabelecidas pela prevenção de deslocamento da prótese. 

c) prevenir a compressão dos tecidos moles. 

d) direcionar e distribuir as cargas oclusais para os dentes pilares. 

e) melhorar a retenção das próteses parciais removíveis. 

 

QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________ 

Uma paciente possui a arcada inferior classe I de Kennedy, possui dentes remanescentes do 34 ao 44 e 

deseja utilizar uma PPR nesta arcada. Dos grampos citados abaixo, qual melhor se adapta à situação 

do paciente? 
 

a) Grampo circular com apoio na mesial. 

b) Grampo circunferencial simples com apoio na distal. 

c) Grampo geminado com apoio na mesial. 

d) Grampo em T de roach com apoio da distal. 

e) Grampo circular com  apoio na distal. 

 

QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa que descreve onde devemos posicionar os grampos de retenção e oposição, 

respectivamente. 
 

a) Acima de equador protético e abaixo do equador protético. 

b) Ambos abaixo do equador protético. 

c) Ambos acima do equador protético. 

d) Abaixo do equador protético, ao nível ou acima do equador protético. 

e) Ao nível do equador protético, abaixo do equador protético. 
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QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________ 

A reabilitação de pacientes edentados no arco superior e parcialmente dentados no arco inferior, 

portadores de extremidade livre posterior, que fazem uso ou não de uma PPR, é uma característica 

comum. Acredita-se que esses pacientes representem cerca de 26% daqueles reabilitados com prótese 

total. Desse percentual, 24% apresentam alterações específicas, as quais Kelly (1972) denominou 

“sindrome da combinação”. Algumas alterações dessa síndrome vão nortear o planejamento 

reabilitador, dentre essas alterações podemos citar, EXCETO, 
 

a) abfração nos dentes remanescentes. 

b) perda de suporte ósseo sob base da PPR. 

c) alterações periodontais. 

d) hiperplasia inflamatória na região de palato duro e fundo de vestíbulo. 

e) reposicionamento espacial anterior da mandíbula. 

 

QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________ 

A saliva é o principal componente mediador das funções orgânicas que se desenvolvem no interior da 

cavidade bucal, constituindo-se em um importante fator de coexistência, em íntimo contato, de tecido 

moles, dentes naturais e próteses, sem que os mesmos se agridam. Dentre as principais funções da 

saliva para pacientes desdentados, podemos citar, EXCETO, 
 

a) Remoção de resíduos de alimentos e metabólitos microbianos. 

b) Controle do pH para redução de cáries. 

c) Ação antimicrobiana, antifúngica e antivirótica. 

d) Início da digestão. 

e) Lubrificação e proteção das mucosas. 

 

QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________ 

Durante a moldagem funcional para prótese total, deve-se realizar o vedamento periférico, essa técnica 

consiste em permitir que os tecidos estabeleçam suas próprias relações de contato com o material de 

moldagem, modelando-o aos seus requerimentos funcionais. O vedamento periférico 
 

a) deverá ser confeccionado com godiva de baixa fusão em bastão, em razão de esse material 

apresentar entre suas propriedades: fluidez, boa adesividade à moldeira, rigidez adequada. 

b) deverá ser confeccionado com alginato, em razão de esse material apresentar as seguintes 

propriedades: boa reprodutibilidade, baixo preço, fácil utilização. 

c) deverá ser confeccionado com pasta zinco eugenólica, em razão de esse material apresentar as 

seguintes propriedade: boa reprodutibilidade, permitir correção de moldagem e ser o material 

indicado para moldagem de tecidos moles. 

d) deverá ser confeccionado com poliéter, em razão de esse material apresentar as seguintes 

propriedades: excelente fidelidade de moldagem, boa adesividade à moldeira, baixo custo. 

e) deverá ser confeccionado com resina acrílica, em razão de esse material apresentar as seguintes 

propriedades: presa pode ser realizada diretamente na boca, não distorce, não provoca lesões nos 

tecidos moles. 
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QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________ 

Outros tipos de próteses totais removíveis são as próteses conhecidas como “overdentures”, que se 

utilizam de implantes osseointegrados e, em alguns casos, até mesmo dentes remanescentes para 

aumentar a retenção das prótese. Sobre as overdentures, assinale a alternativa que apresenta opções 

de sistemas de reteção. 
 

a) Barra-clipe, anel de retenção e aparafusada. 

b) Cimentada, anel de retenção e aparafusada. 

c) Anel de retenção, cimentada e magnética. 

d) Cimentada, magnética e anel de retenção. 

e) Barra-clipe, anel de retenção e magnética. 
 

QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________ 

Os ajustes do plano de orientação superior obedecem, em sua maioria, a parâmetros estéticos. O 

objetivo principal é o de recuperar, com o contorno do plano de orientação, a sustentação dos tecidos 

do terço inferior da face, perdida com a remoção dos dentes naturais. Devemos tentar devolver ao 

paciente, na fase de planos de orientação, em termos de estética, as características de: 
 

a) Suporte labial, eficiência mastigatória, padrão oclusal classe I de Angle. 

b) Curva de spee, corredor bucal, morfologia oclusal e volume labial. 

c) Suporte labial, altura incisal, linha do sorriso, formato do rebordo, corredor bucal e linha média. 

d) Volume labial, linha do sorriso, formato do rebordo, corredor bucal e linha média. 

e) Volume labial, linha do sorriso, formato do rebordo, corredor bucal e linha média e eficiência 

mastigatória. 
 

QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________ 

Chama-se de dimensão vertical a altura do terço inferior da face ou a relação espacial da mandíbula em 

relação à maxila no plano vertical. É importante ressaltar que, por se tratar de uma conduta subjetiva e 

muitas vezes interpretativa, o profissional deve dominar mais de um método para obter a dimensão 

vertical. Assinale a alternativa em que todos os métodos apresentados são métodos validados para 

obtenção da dimensão vertical. 
 

a) Método métrico, método estético e método radiográfico. 

b) Método fonético, método muscular e método fotográfico. 

c) Método fisiológico, método estético e método fotográfico. 

d) Método métrico, método estético e método fonético. 

e) Método métrico, método fisiológico e método radiográfico. 
 

QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________ 

O preparo dental não deve ser iniciado sem que o profissional saiba quando indicá-lo e como executá-

lo, buscando preencher os três princípios fundamentais para conseguir preparos corretos: mecânicos 

biológicos e estéticos. São princípios mecânico necessários ao preparo, EXCETO, 
 

a) retenção. 
b) resistência. 
c) rigidez estrutural. 
d) preservação da saúde periodontal. 
e) integridade marginal. 
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QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________ 

O término cervical dos preparos pode apresentar diferentes configurações de acordo com o material a 

ser empregado para confecção da coroa. São tipos de preparo, EXCETO, 
 

a) ombro. 

b) ombro biselado. 

c) chanfrinho. 

d) chanfrado. 

e) chanferete. 

 

QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________ 

A odontologia tem evoluído bastante nos últimos anos na busca por materiais estéticos que possam 

substituir os metais nas reabilitações orais, dentre os materiais citados abaixo, cite a alternativa que 

apresenta os materiais mais usados nas próteses fixas sem metais. 
 

a) Zircônia, nióbio, alumina e titânio. 

b) Lítio, leucita, sílica e feldspato. 

c) Dissilicato de lítio, leucita e nióbio. 

d) Zircônia, alumina, leucita e dissilicato de lítio. 

e) Leucita, sílica, cerâmica e cobalto.  

 

QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________ 

A evolução na ciência dos materiais permitiu o uso de procedimentos adesivos, mesmo em pacientes 

que necessitam de reabilitações orais complexas. Atualmente, os preparos dentários invasivos que 

removem esmalte e dentina em excesso estão sendo substituídos pelos conceitos de odontologia 

adesiva, mesmo em prótese fixa. Entretanto, em todos os casos não é possível se indicar técnicas 

minimamente invasivas. Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação para procedimentos 

minimamente invasivos. 
 

a) Região oclusal de molares. 

b) Dentes com severa alteração de cor. 

c) Região de caninos. 

d) Incisal de dentes anteriores. 

e) Dentes conóides. 

 

 

 


