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A B C

A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.concursopiracuruca2017@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

A 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Noções Direito Const. Legislação do SUS Conhec. Específicos 
10 05 05 20 

     

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer 
outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

DENTISTA PROTESISTA 

D

C 

Exemplo: 

A

 

B 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI 

A 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Leia com atenção o texto e responda às questões de 1 a 4: 

 

QUEM VÊ CARA ... 

 

 O amor é uma dessas coisas difíceis de se entender 

mesmo. Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada, viviam casamentos arranjados que 

raramente terminavam em finais felizes. Não foi o caso da 

princesa Isabel e o Conde d’Eu, que parecem ter sido 

verdadeiramente apaixonados por toda vida. Porém isso 

não evitou que tivessem seus contratempos. Tão logo 

aceitou a mão da princesa em casamento, Gastão de 

O’Orleans, nome de batismo do conde, escreveu à irmã, 

contando as novidades. Como estavam de viagem 

marcada para apresentar a noiva à sua família na França, 

resolveu preparar a irmã para o encontro: “Para que não 

te surpreendas ao conhecer minha Isabel, aviso-te que ela 

nada tem de bonito; tem sobretudo uma característica 

que me chamou atenção. É que lhe faltam completamente 

sobrancelhas.” 

 

(Revista de História _ Ano 8 , nº. 95, p. 84) 

 

01) A confidência do conde a respeito da noiva _ é que 

lhe faltam completamente sobrancelhas_ provoca: 

 

A) resignação. 

B) surpresa. 

C) indignação. 

D) desconcerto. 

 

02) Em relação aos aspectos linguísticos do texto, podem 

ser feitas as seguintes alterações sem que ocorra 

erro gramatical ou mudança de sentido, EXCETO: 

 

A) Em “Príncipes e princesas, diferente da perfeição dos 

contos de fada...” pode-se substituir a palavra 

diferente por diferentemente. 

B) No segmento: “... Gastão d’ Orleans, nome  de batismo 

do conde , escreveu...”  as vírgulas podem ser 

suprimidas.  

C) No segmento “... apresentar a noiva à sua família...” 

pode-se retirar a crase. 

D) Em “É que lhe faltam completamente...”pode ser 

reescrito “Faltam-lhe completamente...” 

 

 

 

 

 

 

03)  Há incorreção quanto à identificação do elemento 

coesivo em destaque em: 

 

A) “Porém isso não evitou que tivessem seus 

contratempos.”  _ contraste. 

B) “ Tão logo aceitou a mão da princesa em casamento,” 

_ tempo. 

C) “Como estavam de viagem marcada para apresentar 

a noiva à sua família na França,,,” _  comparação. 

D) “Para que não te surpreendas ...”  _ finalidade. 

 

04) A palavra que tem a mesma função sintática e 

morfológica em todos os itens, EXCETO em: 

 

A) “...viviam casamentos arranjados que raramente 

terminavam em finais felizes.” 

B) “Não foi o caso da princesa Isabel e o Conde d’Eu, 

que parecem ter sido verdadeiramente 

apaixonados...” 

C) “...aviso-te que ela nada tem de bonito;”   

D) “...tem sobretudo uma característica que me chamou 

atenção...” 

 

05) Assinale a frase cuja forma verbal sublinhada está 

CORRETA: 

 

A) Reaveram eles os utensílios que haviam perdido? 

B) Se não nos vermos mais... tenha boa viagem. 

C) Ficarei contente se você mantiver a tranquilidade.  

D) Sai daqui antes que eu me aborreça com você. 

 

06) Tendo em vista as regras de concordância, complete 

adequadamente as lacunas das frases abaixo e, em 

seguida, marque a opção CORRETA: 

 

Em todas as circunstancias sou eu ____ toma as decisões 

Fomos nós _____ derramamos o café 

Prefiro passear ___ ver televisão 

 

A) quem – que – a 

B) quem – quem – a 

C) que – quem – a 

D) que – que – ao 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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07) Observe a regência verbal e assinale a alternativa 

CORRETA de acordo com a norma culta: 

 

A) Informei-lhe de que suas férias terminou. 

B) Você se esqueceu da caneta no bolso do paletó.  

C) O padre chegou atrasado na igreja. 

D) Depois de amanhã responderei essa carta. 

 

08) Em que construção a vírgula foi utilizada para 

destacar o vocativo? 

 

A) Conheço cidades, estados, países e continentes. 

B) Paulo, irmão de Alexandre, é muito gentil. 

C) No Brasil, há políticos e políticos.  

D) O quadro, Tatiana, foi pintado por Renoir. 

 

09) Qual das orações grifadas indica ideia de oposição? 

 

A) Não veio nem mandou recado. 

B) Você deve ler o livro ou ficará desinformado. 

C) É ainda criança, logo depende da família. 

D) Havia pessoas ali, entretanto não o escutaram. 

 

10) Em qual das alternativas, o predicativo caracteriza 

um objeto direto? 

 

A) Tudo parece calmo. 

B) Chamam-no de cascavel. 

C) Ele é considerado um gênio. 

D) O aluno ficou entusiasmado. 
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Com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988, 

responda ás questão de 11 a 15. 

 

11) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É livre a locomoção no território nacional em tempo 

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

B) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer. 

C)  As entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus 

filiados judicial ou extrajudicialmente. 

D) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, 

em locais abertos ao público, dependente de 

autorização, desde que não frustrem outra reunião 

anteriormente convocada para o mesmo local. 

 

12) Marque a alternativa INCORRETA: 

 

A) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem. 

B) É livre a manifestação do pensamento, sendo 

permitido o anonimato. 

C)  Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei. 

D)  São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação. 

 

13)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à, EXCETO: 

 

A) família 

B) igualdade 

C) liberdade 

D) segurança  

 

 

 

 

14) De acordo com o Art. 5º VIII da Constituição Federal, 

assinale a alternativa que completa a lacuna:  

 

Ninguém será privado de direitos por motivo de 

____________ou de convicção filosófica ou política, salvo 

se as invocar para eximir-se de obrigação legal a 

todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 

alternativa, fixada em lei; 

 

A) crença religiosa   

B) finanças 

C) idade 

D) raça 

 

15)  De acordo com o Art. 5º XLVII da Constituição 

Federal, NÃO haverá penas de: 

 

A) Caráter perpétuo 

B) Trabalhos forçados 

C) Banimento 

D) Todas as alternativas anteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL                      QUESTÕES DE 11 A 15 
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16)  A Atenção Básica é desenvolvida por meio do 

exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho 

em equipe, dirigidas a populações de territórios 

definidos, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar que: 

 

A) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização 

e capilaridade, próxima da vida das pessoas. 

B) O financiamento da Atenção Básica deve ser de 

responsabilidade exclusiva do Município.   

C) É caracterizada como a porta de entrada aberta e 

preferencial da rede de atenção, acolhendo os 

usuários e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas 

necessidades de saúde. 

D) Os termos Atenção Básica e Atenção Primária a 

Saúde, nas atuais concepções, não são considerados 

termos equivalentes pela Política Nacional de 

Atenção Básica. 

 

17)  A consolidação e o aprimoramento da Atenção 

Básica como importante reorientadora do modelo de 

atenção à saúde no Brasil requer um saber e um 

fazer em educação permanente que sejam 

encarnados na prática concreta dos serviços de 

saúde. Sobre a Educação permanente das equipes de 

Atenção Básica, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) Um pressuposto importante da educação 

permanente é o planejamento/programação 

educativa descendente, estimulando experiências 

inovadoras na gestão do cuidado e dos serviços de 

saúde. 

B) A educação permanente deve ser constitutiva da 

qualificação das práticas de cuidado, gestão e 

participação popular. 

C) A vinculação dos processos de educação permanente 

a estratégia de apoio institucional pode potencializar 

enormemente o desenvolvimento de competências 

de gestão e de cuidado na Atenção Básica. 

D) É importante sintonizar e mediar as ofertas de 

educação permanente pré-formatadas (cursos, por 

exemplo) com o momento e contexto das equipes, 

para que façam mais sentido e tenham, por isso, 

maior valor de uso e efetividade. 

 
 
 

 
 
 

18)  Não compete ao Sistema Único de Saúde: 
 

A) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo animal. 

C) Incrementar, em sua área de atuação, o 
desenvolvimento científico e tecnológico e a 
inovação. 

D) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde. 

 

19)  De acordo com a Lei 8080/90, sobre o Sistema Único 
de Saúde, NÃO se pode afirmar que:  

 

A) As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são 
reconhecidas como foros de negociação e pactuação 
entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do 
Sistema Único de Saúde (SUS).  

B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete, em caráter suplementar, formular, 
executar, acompanhar e avaliar a política de insumos 
e equipamentos para a saúde. 

C) No âmbito do Sistema Único de Saúde, o 
atendimento e a internação domiciliares só poderão 
ser realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família. 

D) São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS, a 
dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o 
reembolso de medicamento e produto, nacional ou 
importado, sem registro na Anvisa. 

 

20)  A qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de 
outras estratégias de organização da atenção básica 
deverão seguir as diretrizes da atenção básica e do 
SUS configurando um processo progressivo e 
singular que considera e inclui as especificidades 
locoregionais. Sobre os itens necessários à estratégia 
Saúde da Família, é CORRETO afirmar que: 

 

A) O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 
deve ser suficiente para cobrir 100% da população 
cadastrada, com um máximo de 850 pessoas por ACS 
e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família. 

B) Cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.500 pessoas, sendo a 
média recomendada de 3.500 pessoas. 

C) Cada profissional de saúde deve ser cadastrado em 
apenas 01 (uma) ESF, exceção feita somente ao 
profissional médico que poderá atuar em até 03 
(três) ESF e com carga horária total de 30 (trinta) 
horas semanais. 

D) Para todos os profissionais de saúde membros da 
equipe de saúde da família, a carga horária deve ser 
de 40 (quarenta) horas semanais, à exceção dos 
profissionais médicos. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  O conceito de oclusão ideal apresenta muitas 

variações, de acordo com o objetivo para o qual a 

analise oclusal está sendo realizada. Nos casos de 

reconstrução oclusal extensa, em que a grande 

maioria das superfícies oclusais e/ou palatinas 

sofrera modificações, é necessário incorporar as 

características de uma oclusão ideal, que podem ser 

resumidas da seguinte forma, EXCETO: 

 

A)  Transmissão da resultante das forças oclusais em 

direção ao longo eixo dos dentes posteriores. 

B)  Contatos dentários posteriores bilaterais e 

simultâneos. 

C)  Guias laterais e anterior.  

D)  Dimensão vertical de oclusão (DVO) adequada 

favorecendo o relacionamento maxilomandibular no 

sentido vertical com equilíbrio muscular durante os 

processos de parafunção. 

 

22)  Com relação aos contatos prematuros e 

interferências oclusais é correto afirmar, EXCETO: 

 

A) Contato prematuro e um termo genérico que se 

refere a qualquer contato oclusal que 

prematuramente impede o fechamento mandibular 

na posição de MIH ou RC. 

B) Contatos prematuros podem decorrer de uma série 

de patologias musculares da articulação 

temporomandibular (ATM). 

C) A interferência oclusal é uma relação de contato 

oclusal que interfere de alguma forma na função ou 

na parafunção, mas não gera necessariamente 

alguma evidência de dano ao sistema 

estomatognático. 

D) Traumatismos oclusais e interferencias oclusais 

estão frequentemente associadas as chamadas 

patologias relacionadas diretamente a oclusão. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

23)  Na reabilitação de um paciente, diferentes situações 
clinicas determinam a escolha por uma posição 
mandibular. Assim, pode-se afirmar que o fator 
fundamental para a seleção da posição é a presença 
de estabilidade oclusal e a ausência de sinais e 
sintomas de trauma oclusal. Em relação a escolha da 
posição mandibular podemos afirmar, EXCETO: 

   

A) Na confecção de elementos unitários ou de próteses 
parciais fixas pequenas com presença de 
estabilidade  oclusal e ausência de sinais e sintomas 
de trauma oclusal, opta-se pela manutenção da MIH 
do paciente para o registro e a conseqüente 
confecção de trabalho protético. 

B) Nos casos de reabilitações unilaterais, o registro em 
MIH utiliza o mecanismo de percepção neurológica 
do ligamento periodontal dos dentes que ocluem 
normalmente do lado oposto ao que está sendo 
reabilitado, preservando a dimensão vertical de 
oclusão (DVO) do paciente. 

C) Nas situações em que a estabilidade oclusal não esta 
mais presente ou a oclusão interfere na saúde do 
sistema estomatognático, deve se utilizar a posição 
de relação de oclusão cêntrica (onde a MIH coincide 
com a RC). 

D) Um exemplo clássico da impossibilidade de usar a RC 
é a presença de deslocamentos do disco articular em 
direção anterior, condição presente em uma parcela 
considerável da população. 

 

24)  Para a realização de procedimentos em dentística, 
endodontia e inclusive na odontopediatria, o 
isolamento do campo operatório, seja relativo ou 
absoluto, é necessário para a obtenção de bons 
resultados nos procedimentos. Sendo assim, analise 
as seguintes afirmativas sobre as indicações do uso 
do isolamento absoluto: 

 

I. Proteger o paciente da contaminação cruzada. 
II. Proteger o paciente contra a aspiração ou deglutição 

de restos de materiais e instrumentos durante 
procedimentos restauradores e endodônticos. 

III. Ajudar pacientes com asma ou com dificuldades das 
vias aéreas superiores a respirarem melhor. 

IV. Melhorar a visualização do campo operatório e o 
acesso durante a remoção do tecido cariado. 

V. Facilitar a inserção do material restaurador, com o 
campo operatório limpo e seco.  

 
São indicações para uso do isolamento absoluto 
apenas as descritas em: 

 

A) I, II, III e IV. 

B) I, II, IV e V.  

C) I, IV e V.  

D) II, III e V.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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25)  Criança do sexo feminino, 5 anos de idade, sem 

comprometimento sistêmico, relata dor provocada 

no elemento dentário 75. Ao exame clínico, o dente 

apresenta destruição coronária por cárie, atingindo 

terço médio a profundo de dentina, ausência de 

mobilidade e ausência de fístula. O exame 

radiográfico não mostra área radiolúcida restrita ao 

periápice, sem comprometimento da região de furca 

e ausência de reabsorção radicular interna ou 

externa. Diante dessa situação, todos os 

procedimentos abaixo poderiam ser instituídos, 

EXCETO: 

 

A) Tratamento restaurador atraumático. 

B) Capeamento pulpar indireto. 

C) Pulpotomia. 

D) Restauração com cimento de ionômero de vidro 

convencional. 

 

26)  O preparo cavitário deve apresentar certas 

características que impeçam o deslocamento axial da 

restauração quando submetida as forcas de tração. 

Por definição, retenção é a qualidade que uma 

prótese apresenta de atuar contra as forcas de 

deslocamento ao longo da sua via de inserção. São 

fatores que influenciam a retenção de uma prótese, 

EXCETO:  

 

A) Contato existente entre as superfícies internas da 

restauração e as superfícies externas do dente 

preparado. 

B) Paralelismo das paredes axiais do preparo cavitário. 

C) Tamanho da coroa clínica do dente. Coroas clínicas 

maiores propiciam maior superfície de contato do 

preparo.  

D) O agente cimentante é capaz de suprir as deficiências 

do preparo cavitário ou da prótese e garantir a 

estabilidade da restauração.  

 

27)  A literatura tem mostrado que os elementos 

dentários restaurados com coroas totais podem 

sofrer danos pulpares, pois aproximadamente 1 a 2 

milhões  de túbulos dentinários são expostos quando 

um dente é preparado. São fatores relacionados a 

estes danos, EXCETO: 

  

A) Calor gerado durante a técnica de preparo. 

B) Tamanho e forma das pontas diamantadas e 

qualidade da caneta de alta rotação utilizadas.  

C) Quantidade de dentina remanescente.  

D) Permeabilidade dentinária. 

28)  As coroas provisórias representam uma fase 

importante no processo de reabilitação dos 

pacientes. Dentre as principais características 

destaca-se a proteção e manutenção da saúde 

periodontal. São características de uma prótese 

provisória, EXCETO: 

 

A) Correta adaptação cervical para a manutenção da 

arquitetura normal do tecido gengival, evitando a 

hiperplasia de tecido sobre o dente preparado. 

B) Correta forma e contorno da prótese que são 

influenciados pela estética, fonética, forma da raiz e 

do rebordo alveolar e qualidade do tecido gengival. A 

posição do dente no arco deve ser sempre corrigida 

para a adaptação correta da prótese. 

C) A forma e a extensão da ameia proximal devem 

proporcionar espaço para a papila proximal sem 

comprimi-la e permitir uma higienização correta 

com o uso do fio dental ou da escova interproximal, 

atendendo aos requisitos estéticos e fonéticos. 

D) A prótese provisória deve permitir correta higiene 

oral e controle da placa bacteriana e estimular o 

paciente a mantê-la limpa e livre de placa. 

 

29)  A maioria das falhas e distorções que ocorrem em 

moldes de prótese parcial fixa (PPF) decorrem da 

falta de conhecimento por parte do CD das 

propriedades dos materiais de moldagem e dos 

cuidados que devem ser tomados para preservá-las. 

O material de moldagem supostamente ideal deve 

apresentar as seguintes propriedades:  

 

A) Ser hidrofilico: com excecao dos hidrocoloides 

reversíveis, que são totalmente hidrofílicos e por 

isso podem ser empregados em ambientes úmidos. 

B) Não se deformar ao ser removido da boca. Nos casos 

de grandes retenções na área a ser moldada deve-se 

utilizar um material que apresente total recuperação 

elástica como o poliéter e a silicona de adição. 

C) Permitir um tempo de trabalho satisfatório, 

especialmente para os casos com múltiplos preparos. 

Para esses casos, os aparelhos automisturadores e 

pistolas manuais autodosadoras facilitam os 

procedimentos de moldagem, proporcionam uma 

mistura mais homogênea e livre de bolhas e tornam 

a moldagem mais econômica por evitarem 

desperdício de material. 

D) Ter uma consistência adequada e ser 

suficientemente preciso para reproduzir detalhes de 

até 25 pm (a maioria dos materiais de moldagem 

disponíveis no mercado atende esse requisito). 
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30)  Durante o planejamento de pacientes que 
necessitam de reabilitações extensas, o uso dos 
implantes ósseos integrados deve ser levado em 
consideração. Desse modo, a extração de dentes para 
colocação de implantes deve ser feita com cautela. Se 
a opção for a de confeccionar uma prótese parcial 
fixa sobre implantes, os seguintes critérios devem 
ser analisados, EXCETO:  

 

A) Número e comprimento de implantes necessários 
para suportar a prótese e disposição destes no arco. 
A colocação de implantes dispostos em linha ao invés 
de em curva é mais favorável do ponto de vista 
mecânico. 

B) Proximidade entre implantes e entre implantes e 
dentes naturais. O espaço mínimo necessário para a 
instalação de um implante de plataforma regular é 
de 7 mm entre dentes adjacentes, o que permite uma 
distância segura de aproximadamente 1,5 mm entre 
dente e implante para a formação da papila 
interproximal. 

C) Grau de reabsorção óssea nos sentidos horizontal e 
vertical, especialmente na região anterior. A 
avaliação da área edêntula nessa região é importante 
para observar se a prótese dará suporte adequado ao 
lábio superior. 

D) Avaliação da qualidade das coroas dos dentes 
vizinhos ao espaço edentado. A preservação de 
dentes naturais deve sempre ser o objetivo do 
tratamento. Se os dentes vizinhos ao espaço 
edêntulo estiverem íntegros ou com pequenas 
restaurações ou se as coroas não precisarem ser 
substituídas, a colocação de implantes está 
perfeitamente indicada. 

 

31)  Uma das formas de manifestação clinica das 
patologias relacionadas diretamente a oclusão é o 
desgaste dentário patológico. Antes do planejamento 
e da execução do tratamento reabilitador, o 
profissional deve estar atento a casos com estes 
tipos de desgaste. Em relação aos desgastes 
dentários patológicos podemos afirmar, EXCETO: 

  

A) Abrasão é a perda de estrutura dentaria não 
relacionada com contato dentário. É proveniente de 
fricção de objetos sobre os dentes, como escovação 
com força exagerada. 

B) Erosão é a perda de estrutura dentaria por ação 
química não relacionada a bactérias, como excesso de 
ingestão de refrigerantes ou frutas ácidas. 

C) Atrição é a perda de estrutura dentaria ou de 
restaurações causada por contato direto com dentes 
antagonistas, incluindo função normal e hábitos 
parafuncionais.  

D) Perimólise é um tipo específico de abrasão comum 
em pacientes que apresentam refluxo 
gastroesofageano ou bulimia. Acomete 
principalmente a região palatina dos dentes 
anteriores superiores.  

32) As DTMs constituem uma serie de sinais e sintomas 

de dor e disfunção na musculatura mastigatória, na 

ATM ou em ambas. Elas são caracterizadas 

principalmente por dores faciais, dores e ruídos na 

ATM, dores de cabeça e dificuldade de abertura ou 

movimentação mandibular. Em relação as DTMs está 

correto afirmar, EXCETO:  

 

A) Podem ser classificadas em dois grandes grupos: 

patologias musculares e patologias intra-articulares.  

B) Havendo necessidade de um tratamento restaurador 

protético em pacientes com DTMs por motivos 

funcionais e estéticos, este deverá ser realizado 

concomitantemente ao tratamento da DTM. 

C) O tratamento das DTMs envolve medidas como 

aconselhamento, utilização de placas oclusais, 

administração de medicamentos e procedimentos de 

fisioterapia. 

D) Outro aspecto importante e o caráter esporádico das 

DTMs, ou seja, uma grande parcela das pessoas que 

apresenta algum sintoma durante a vida voltara a 

“normalidade” sem nenhum tipo de tratamento.  

 

33)  Durante a confecção e cimentação de uma prótese 

fixa, a observação clínica de que coroas totais 

precisamente ajustadas ficavam “altas” chamou a 

atenção para o procedimento de cimentação. O 

excesso de cimento que fica em parte retido entre as 

paredes do preparo e a superfície interna da 

restauração, foi apontado como o causador desse 

problema. Para contornar isso, vários procedimentos 

podem ser executados, EXCETO: 

 

A) Assentamento com instrumento pontiagudo, pressão 

com pedaço de madeira de laranjeira e leves 

pancadas com martelo. 

B) Perfuração da superfície oclusal da prótese. 

C) Confeção de canaleta de escape cervical no preparo 

para auxiliar no escoamento do excesso de cimento.  

D) Assentamento com martelo elétrico de ponta 

metálica em alta freqüência e aplicador Medart. 
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34)  A cimentação provisória é a fixação da PPF 

finalizada com agentes cimentantes classificados 

como provisórios. A cimentação provisória é 

indicada preferencialmente para PPFs 

metalocerâmicas, pois seu uso permite, EXCETO: 

 

A) Avaliação dos tecidos periodontais, principalmente 

no que se refere a pressão no epitélio sulcular 

decorrente de sobrecontorno ou desrespeito ao 

perfil de emergência das coroas. 

B) A avaliação efetiva da função mastigatória, da 

oclusão e da desoclusão, já que grande parte dos 

ajustes são realizados em ASA e não reproduzem os 

movimentos do ciclo mastigatório do paciente. 

C) Uma avaliação efetiva da qualidade do contato 

proximal, que deve desviar alimentos fibrosos para 

as porções vestibular e lingual durante a mastigação, 

evitando danos ao tecido periodontal. 

D) Avaliar a resposta das ATMs frente aos novos 

contatos oclusais e possíveis interferências nos 

movimentos excursivos.   

 

35)  A cimentação definitiva das PPF pode ser realizada 

com cimento de fosfato de zinco ou cimento de 

ionômero de vidro. Sendo assim, a seleção do 

cimento pode ser realizada de acordo com os 

seguintes critérios, EXCETO: 

  

A) Tanto os cimentos de fosfato de zinco quanto os 

ionoméricos apresentam similaridades como a 

espessura da película, capacidade retentiva, 

infiltração marginal e escoamento. Contudo, a 

solubilidade do cimento de fosfato de zinco parece 

ser menor do que a do cimento ionomérico, 

principalmente em meio ácido.  

B) Os cimentos ionoméricos apresentam coeficiente de 

expansão e contração térmicos próximos aos da 

estrutura dental, o que tende a reduzir a percolação 

marginal no termino cervical quando ocorrem 

alterações térmicas bucais. 

C) As qualidades de resistência a compressão e a tração 

dos cimentos ionoméricos são melhores do que as do 

fosfato de zinco. 

D) Tanto os cimentos ionoméricos quanto os de fosfato 

de zinco podem apresentar um resultado 

desagradável após sua aplicação, que é a 

sensibilidade pós-cimentação. Isso ocorre muito 

provavelmente por causa da ação irritante do ácido 

fosfórico presente em ambos. 

 

 

 

36)  São objetivos da cirurgia com finalidade protética, 
EXCETO:  

 

A) suporte ósseo adequado para a futura prótese. 

B) inexistência de rebordos em ponta de faca. 

C) sulcos vestibular e lingual adequados. 

D) manutenção de saliências e reentrâncias.  
 

37)  São vantagens da distração osteogênica do rebordo 
alveolar comparada aos enxertos, EXCETO: 

 

A) qualidade óssea superior. 

B) sítio ósseo doador com cicatrização mais rápida. 

C) possibilidade de recobrimento ósseo completo 
devido ao alargamento dos tecidos moles associados.  

D) elimina a necessidade de enxertos complementares.  
 

38)  Sobre os requisitos para uma oclusão funcional 
normal e que também devem ser considerados nos 
casos de prótese sobre periodonto reduzido, marque 
a alternativa CORRETA: 

 

A) Axialidade das forças verticais. 

B) Cúspides de corte arredondadas. 

C) Espaço livre interoclusal adequado, de 4 a 7 
milímetros mantendo a dimensão  vertical. 

D) Obter fáceis movimentos mandibulares de 
excursões. 

 

39)  Qual é o dente permanente que geralmente 
apresenta raiz com curvatura para distal e para a 
superfície palatina, não sendo muito freqüente a 
observação dessas ao exame radiográfico? 

 

A) Canino superior. 

B) Incisivo central inferior. 

C) Incisivo central superior. 

D) Incisivo lateral superior. 
 

40)   Em relação aos fatores que interferem na ação dos 
anestésicos locais, analise as afirmativas abaixo, 
marque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 

 
( ) Quanto menor o pH do meio, menor a formação de 

base livre  
( ) Quanto maior a distância até o nervo a ser anestesiado, 

menor a ação esperada do anestésico  
( ) Nervos amielínicos são bloqueados com menores 

concentrações de solução  
 

A) V/V/V 

B) V/F/F 

C) F/V/V 

D) F/F/F 
 


