ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CIRURGIÃO DENTISTA – PROTÉSE DENTÁRIA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 60 (sessenta) 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
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
40

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
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:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
PÓS-HONESTIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa
parceria de corruptores; Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país.
Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida.
A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos,
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e
testados.
Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos.
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas
posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina,
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna.
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno
da palavra liberdade.
Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância.
Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto".
O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a
capacidade de ser honestos.
Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou
passiva, é um problema ético.

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82.
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01) O texto evidencia
(A) Afirmações
coletivo.

negativas

05) O verbo é o núcleo da informação em
encontrando

respaldo

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1).
(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26).

(B) Declarações inconsequentes causando impacto
social.

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando
Vermelho;” (L.4/5).

(C) Pronunciamentos
abalizados
de
diversos
interlocutores gerando reflexão popular.

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40).

(D) O
fenômeno
da
“pós-honestidade”
tem
posicionamentos
antiéticos
que
implicam
repercussão negativa na sociedade.

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão
“da ditadura” (L.37) o termo

02) O texto
(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de
divulgação de fatos sem respaldo de verdade.
(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter
compromisso com a verdade.
(C) Condena os que se deixam levar por informações
sobre as quais não refletem.
(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e
desprezam a mentira.
03) De acordo com o texto, depreende-se que
(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois
pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos
nas “informações fabricadas” constantes no
primeiro parágrafo.
(B) A disseminação de informações e notícias
propositadamente criadas tem como motivação
informar o leitor sobre os fatos que acontecem no
mundo.
(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz
com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como
vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos
processos de viralização de conteúdo enganoso.

(A) “de emprego” (L.20).
(B) “à vida democrática” (L.17).
(C) “de notícias” (L.13).
(D) “da pós-honestidade” (L.40).
07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica
uma ação
(A) Hipotética.
(B) Concluída.
(C) Habitual.
(D) Momentânea.
08) Tem função predicativa a expressão
(A) “falsa” (L.2).
(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30).
(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32)
(D) “de ouvintes” (L.38).
09)
“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais
sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em
baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24).

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da
informação, carece do comprometimento dos
veículos de comunicação social.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar:

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é
indeterminado.

(A) “informação falsa” (L.2).
(B) “de notícias falsas” (L.13).

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor
de adjunto adnominal.
(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo.

(C) “à vida democrática” (L.17).
(D) “da ditadura militar” (L.37).

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – PRÓTESE DENTÁRIA
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10)

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto,
é correto afirmar

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua
esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe
oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe
expliquem causalidades complexas da vida social...”
(L.18/20).
Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a
indicada em
(A) A forma verbal “oferecem”
concordando com “fatos”.

está no plural

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece
fontes
respeitáveis”,
denotam,
respectivamente” condição e alternância.
(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social...”, exercem
a mesma função morfossintática.
(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor
adjetivo.
11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em
(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28).
(B) “...que se autogoverna” (L.20).
(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39).
(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”.
(L.27/28).

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais
sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”,
em “que se autogoverna” (L.20) o “que”, em “que o
povo “se regozijou"’ (L.36).
(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode
ser tomada como uma oração com a omissão da
forma verbal e que expressa uma comparação
implícita.
(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes
do substantivo que modifica, provocará alteração
semântica na frase.
15)
“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com
a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser
honestos.” (L.34/35).
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está
presente uma relação de
(A) Modo
(B) Consequência.
(C) Condição
(D) Proporcionalidade.

12) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3).
(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,”
(L.6).
(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1).
(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2).
13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em
(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a
empresários” (L.36).
(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha”
(L.9).
(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação
com a esfera pública,” (L.34).
(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17).
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INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa
do Windows 8:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os
itens abaixo:

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por arquivos pode utilizar o atalho de teclado
Windows+W.
II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por configurações pode utilizar o atalho de teclado
Windows+F.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas o item II é verdadeiro.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e II são verdadeiros.

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Windows 8:
I.

O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu
aplicativo para ler correio eletrônico chama-se
Email.
II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura
e instalações de aplicativos testados, aprovados e
garantidos pela Microsoft como funcionais e livres
de spywares ou adwares.
III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas
pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é
pelo atalho Ctrl+Alt+Esc.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas o item III é verdadeiro.

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e
atalhos do MS Word:
I.

Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir
ou esconder sua barra de ferramentas.
II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar
o atalho Ctrl+Shift+C.
III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos
Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com
que o texto não apareça na tela nem na impressão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas o itens II e III são verdadeiros.
Apenas o itens I e III são verdadeiros.
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I.

Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário digitou a fórmula
=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193.
II. Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário também poderá utilizar
=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também
obterá o mesmo resultado de 193.
III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula
=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após
teclar Enter será igual a 5.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e III são falsos.
Os itens II e III são falsos.

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na
internet, URL, Links e Sites:
I.

Cookies são arquivos de textos criados pelo
servidor Web e enviado como resposta ao acesso a
uma determinada página pelo cliente.
II. Como os sites consultam livremente o diretório de
cookies
eles
podem
representar
uma
vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário.
III. Todos os recursos presentes na Internet são
localizados por meio de um endereço único
conhecido como URL.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre a ação do ácido fosfórico (35% em gel) na
dentina e esmalte, qual a alternativa correta?
(A) Precisa ser usado por 30 segundos na dentina e
esmalte.
(B) É aplicado sobre a dentina apenas com o objetivo
de eliminar a lama dentinária.
(C) Dentro do tempo recomendado pelo fabricante, o
ácido fosfórico causa desmineralização do
conteúdo mineral e desnaturação das fibrilas
colágenas.
(D) Sobre o bisel de uma cavidade classe III, deve ser
aplicado com o auxílio do microbrush.
22) Em uma restauração com resina composta, classe
III, foi planejada a confecção do bisel sobre a
superfície vestibular. Esta manobra tem como
objetivo:
(A) Definir forma de resistência ao dente.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 60
(C) O suporte do lábio anterior superior é o primeiro
passo a ser avaliado, para um correto acerto de
plano de cera de uma prótese total.
(D) Na seleção dos dentes podemos escolher (de
acordo com o fabricante) bateria anterior de 6 ou 8
dentes/ bem como a cor.
25) Todas as afirmativas abaixo se referem ao acerto de
um plano de cera de uma prótese total, EXCETO:
(A) Avaliação do plano oclusal posterior é feito pelo
plano de Camper.
(B) O Espaço funcional livre deve ser avaliado na prova
de dentes através do teste fonético.
(C) A linha da distal do canino é uma linha imaginária
que une o canto interno do olho à comissura labial.
(D) Pelo plano de cera (superior e inferior) podemos
reproduzir as relações intermaxilares de um
paciente.

(B) Definir forma de retenção ao material restaurador.
(C) Melhorar a adesão entre a dentina e o material
restaurador.
(D) Melhora a estética da restauração sumindo com a
interface dente/material restaurador.
23) Assinale a afirmativa INCORRETA:
(A) Os adesivos auto condicionantes não são capazes
de criar micro porosidades no esmalte, portanto
só devem ser utilizados em dentina.
(B) Os adesivos não possuem adesão química à
dentina.
(C) A smear-layer é totalmente removida ao se utilizar
um adesivo auto-condicionante.
(D) A profundidade de desmineralização de um ácido
depende do tipo de ácido, de sua concentração e
do tempo de aplicação.
24) Para a confecção de uma prótese total precisamos
de uma boa moldagem e um bom modelo de
trabalho. Assinale a afirmativa correta para o
tratamento protético do paciente:
(A) Os tórus volumosos devem ser removidos após a
prova dos dentes.

26) As coroas provisórias podem ser feitas utilizando
diferentes técnicas. De acordo com as fases do
acrílico, devemos manipula-lo de forma
diferente em cada uma das técnicas de confecção .
Qual destas técnicas condiz à fase com a técnica?
(A) Técnica da bolinha fase plástica.
(B) Técnica da pré moldagem fase filamentosa.
(C) Técnica do pincel fase fibrosa.
(D) Técnica da bolinha fase arenosa.
27) Os critérios para uma oclusão funcional ideal
(envolvimento e relacionamento entre os dentes
maxilares e mandibulares) são importantes
quando se objetiva tratar as patologias oclusais.
Podemos afirmar que a aclusão ideal é relatada
abaixo e em uma única afirmativa é discordante do
ideal:
(A) No movimento protusivo, os dentes anteriores se
tocam fazendo o deslize sem o toque dos
posteriores.
(B) No movimento de trabalho somente o canino do
lado de trabalho deverá tocar.

(B) Os tórus menos volumosos devem ser removidos
na hora da instalação da PT.
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(C) A guia de desoclusão mais desejável é fornecida
pelos pré-molares e deve haver contato somente
do lado de balanceio.

(B) Técnica do Duplo fio, a qual possui uma
estabilidade inicial, dos tecidos periodontais que
margeiam o dente preparado.

(D) Durante o fechamento mandibular, os dentes
posteriores não só protegem os dentes anteriores
como também as ATM evitando que sejam
submetidas a pressões excessivas.

(C) Técnica de moldagem, da dupla mistura, na qual,
não utilizamos hemostático, os quais acarretam na
recessão gengival.

28) Em relação às restaurações cerâmicas, suas
propriedades e aplicabilidade clínica, assinale a
opção incorreta.
(A) Material inorgânico, composto de óxidos metálicos,
sinterizado a altas temperaturas.
(B) Possui condutibilidade térmica
(C) O preparo cavitário do ângulo cavo-superficial
oclusal deve ser biselado para garantir adaptação
marginal

(D) Técnica do fio único com hemostático, para impedir
o sangramento e menor recessão gengival, quando
comparada à técnica do duplo fio.
31) O movimento mandibular é limitado pelos
ligamentos e pelas superfícies articulares das atms
e também pela morfologia e posicionamento dos
dentes. De acordo com os movimentos
mandibulares podemos afirmar que:

(D) Tem resistência ao manchamento e à descoloração

(A) A altura facial mantida pelos dentes, em especial
pelos posteriores, quando estão ocluídos: LADO DE
TRABALHO

29) O trabalho de um cirurgião dentista não acaba na
entrega de um trabalho. Devemos avaliar com
critério a adaptação e acomodação da prótese na
boca do paciente. O que devemos avaliar após a
entrega de uma prótese total? Abaixo citamos
algumas situações EXCETO:

(C) O movimento que a mandíbula faz no sentido
póstero-anterior é denominado: MOVIMENTO DE
TRABALHO

(A) Acabamento da prótese (bolhas, espículas ou borda
cortante).
(B) Avaliar retenção, estabilidade e suporte da prótese.
(C) Avaliar áreas de compressão, sobre-extensão e
sub-extensão
(D) Se a oclusão está devidamente balanceada : oclusão
mutuamente protegida.
30) A moldagem é a representação fiel de um preparo
dental, na qual se obterá um modelo de gesso sobre
o qual se realizará um trabalho protético. Quando
nos deparamos diante de uma situação em que
temos o dente 11 preparado para uma coroa metalfree, com extensão intrasulcular, e ausência de
gengiva
inserida,
como
executamos
o
procedimento de moldagem deste dente
preparado?
(A) Técnica do casquete, na qual não utilizamos
materiais químicos para hemostasia e sim um
afastamento gengival mecânico.
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(B) A partir do movimento mandibular, em condição
de normalidade oclusal, onde as cúspides com
mesmo nome se relacionam denominamos:
PROTUSÃO

(D) A guia anterior executa a proteção dos dentes
posteriores ao se iniciarem os movimentos
excêntricos; PROTEÇÃO MÚTUA.
32) Após a instalação da prótese total, algumas
orientações devem ser dadas ao paciente. EXCETO:
(A) Mastigar
grandes
porções
de
aumentando gradativamente a dureza.

alimento,

(B) Retorno ao consultório para ajustes.
(C) Treinar em voz alta a leitura e fonação
(D) Higienizar a prótese após as refeições.
33) Marque a alternativa errada, no que se refere à
broca e sua função executada:
(A) Broca formato troncocônico, término em ombro
biselado.
(B) Broca formato cilíndrico, término em ombro.
(C) Broca formato ponta de lápis, término em bisel.
(D) Broca formato torpedo, término em chanfro.
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34) Os componentes de uma prótese Parcial Removível
auxiliam para a retenção e movimentos ocluso
gengivais bem como de movimentos laterais. Qual
é a denominação das áreas na superfície dentária
onde se alojam os apoios oclusais e grampos de
retenção respectivamente em uma Prótese Parcial
Removível?

38) Em relação a seleção dos Dentes Artificiais em
Prótese Total Removível, todos os critérios abaixo
deverão ser avaliados, EXCETO:

(A) Grampo de retenção / conector menor.

(D) A montagem de dentes pode ser feita tanto em RC
ou MIH.

(B) Sela./ dentes artificiais.
(C) Nicho/ equador protético.
(D) Barra/ grampo de estabilização.
35) Como relação a espatulação dos cimentos
odontológicos e manipulação de materiais de
moldagem é correto afirmar:

(A) Os Planos de cera deverão estar ajustados.
(B) As Linhas de orientação ou de referência deverão
estar demarcadas.
(C) Sexo do paciente e idade deverão ser avaliadas.

39) A adição de sulcos ou canaletas substitui grande
parte da retenção perdida pela ausência de uma
das superfícies axiais, principalmente por
aumentar a estabilidade da coroa. Quando
desejamos impedir a o deslocamento de uma coroa,
no sentido vestíbulo lingual, colocamos esses
fatores de retenção em quais faces das coroas?

(A) Devemos resfriar a placa para aumentar o tempo
de trabalho para o fosfato de zinco.

(A) Nas paredes vestibular e lingual, impedindo esta
rotação ao redor do seu eixo de inserção e remoção.

(B) Devemos espatular o ionômero na maior área da
placa de vidro.

(B) Nas paredes lingual e distal, impedindo Nas
paredes a rotação ao redor do seu eixo de inserção
e remoção.

(C) Os materiais de moldagem podem ser utilizados, de
forma geral, silicone densa de condensação com
fluida de adição.
(D) As siliconas de adição devem ser manipuladas com
uso de luvas de procedimento.
36) O registro intermaxilar que orienta a escolha da
largura dos dentes anteriores em uma prótese total
e parcial anterior é a:
(A) linha dos caninos em curva
(B) linha do sorriso forçado
(C) linha média

(C) Nas paredes distal e vestibular, impedindo o
deslocamento transversal ao redor do seu eixo de
rotação.
(D) Nas paredes mesial e distal, impedindo esta
rotação ao redor do eixo mesio distal
40) OCLUSÃO é o estudo das relações estáticas e
dinâmicas entre as superfícies oclusais, e entre
estas e todos os componentes do aparelho
estomatognático. Assinale a alternativa que
apresenta os principais componentes do sistema
estomatognático:

(D) linha anterior do rebordo

(A) Periodonto

37) As moldeiras contém o material moldador, elas
podem sofrer variações de acordo com o tamanho
do arco, forma, material moldador, elas conferem
retenção mecânica ao material escolhido. Cada
uma delas tem uma indicação específica. São tipos
de moldeiras utilizadas para moldagem de PPR ,
EXCETO:

(C) Fonação

(A) Moldeiras de estoque tipo ¨Vernes¨
(B) Moldeiras tipo ¨HDR¨perfuradas
(C) Moldeiras individuais
(D) Moldeiras de estoque tipo ¨Vernes¨perfuradas
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(B) ATM
(D) Sistema Neuromuscular
41) Um provisório tem suas indicações no tratamento
protético não devendo ser negligenciado em
hipótese alguma. Diante disto, são vantagens de um
provisório indireto com relação aos diretos.
(A) Alteração de cor em curto prazo.
(B) Menor tempo clínico.
(C) Estética favorável.
(D) É menos resistente sob esforços oclusais.
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42) Faz parte do preparo da técnica da SILHUETA, para
um preparo de uma coroa metalocerâmica
posterior EXCETO:
(A) Sulcos marginais cervicais vestibular e lingual são
definidos.
(B) Eliminação das áreas de contato proximal.
(C) Desgaste
da
metade
vestíbulo,lingual).

mesial

(ocluso,

(D) Após o nivelamento das canaletas e redução oclusal
não se faz necessário o acabamento do preparo.
43) As restaurações indiretas são muito utilizadas na
odontologia. Elas podem ser Inlay, Onlay ou
Overlay, cada uma com suas características. Um
paciente VFL 48 anos chega a seu consultório com
uma fratura na cúspide vestibular do 36, o dente já
apresentava uma restauração em resina MO e
tratamento
endodôntico
satisfatório.
Considerando a perda de estrutura do dente ser de
¼ , qual o procedimento seria o mais indicado para
restabelecer função e estética ao paciente
supracitado.
(A) Remoção de toda a restauração em resina e
confecção de uma inlay cerâmica MOD.
(B) Confecção de núcleo de preenchimento em resina
após a remoção de toda a restauração existente,
confecção de uma overlay cerâmica MODV .
(C) Confecção de núcleo metálico fundido e onlay
cerâmica MOD.
(D) Confecção de núcleo pré fabricado e inlay cerâmica
MOD.
44) A qualidade da adaptação cervical é determinante
na durabilidade da restauração, o objetivo é obter
um selamento com uma linha de cimento mínima
para que, juntamente com a adoção sistemática das
medidas de controle da cárie e doença periodontal,
se possa assegurar um prognóstico de longevidade.
De acordo com esta situação, quando preparamos
um dente para uma restauração metal free anterior
quais os tipos de términos e seus limites
utilizamos?
(A) Bisel ou ombro biselado, intrasulcular
(B) Chanfro ou bisel, supragengival
(C) Ombro ou bisel, supragengival
(D) Ombro ou chanfro, intrasulcular
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45) As indicações para uma Prótese Parcial Removível
variam de acordo com alguns quesitos como a
Tolerância a lei de Ante e Vest , as condições
periodontais do paciente, o custo da Prótese dentre
outros. Em todas situações abaixo a Prótese
Parcial Removível é indicada para o paciente.
EXCETO:
(A) Próteses de extremidade livre (uni ou bilateral
principalmente) em que os pilares apresentem
perda óssea e mobilidade
(B) Espaços protéticos extensos; em pacientes jovens e
idosos e debilitados.
(C) Pilares com bom suporte periodontal em próteses
dento suportadas
(D) Próteses maxilofaciais
46) Na mistura de gesso, a quantidade de água e do pó
devem ser medidas e pesadas adequadamente.
Esta relação é muito importante para se obter
qualidade nas propriedades físicas e químicas.
Dentre as afirmativas abaixo, aquela que apresenta
corretamente o resultado da relação água/pó é:
(A) Quanto maior a relação água/pó, mais prolongado
será o tempo de presa e menor resistência terá o
gesso.
(B) Quanto menor a relação água/pó, mais prolongado
será o tempo de presa e menor resistência terá o
gesso.
(C) Quanto maior a relação água/pó, menor será o
tempo de presa e maior resistência terá o gesso.
(D) A relação água/pó não interfere na qualidade física
e química dos gessos.
47) A interrelação pèrio prótese , passa pela qualidade
dos trabalhos que serão executados. Deve-se
respeitar o periodonto de proteção e de suporte.
Diante disto não podemos concordar com a
afirmação:
(A) Espaço biológico está compreendido entre o pico
gengival e a crista óssea alveolar.
(B) Espaço biológico é o espaço existente na vertente
interna do periodonto de proteção.
(C) Comprimento mínimo do espaço biológico é de
3mm.
(D) O espaço biológico é composto pelo epitélio
sulcular, epitélio juncional e inserção conjuntiva.
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48) Em casos avançados de doença periodontal, não é
apenas importante que a doença seja diagnosticada
e tratada, mas também que a oclusão seja
restabelecida e harmonizada. A evolução de uma
doença periodontal pode ser causada por qual das
situações abaixo.

52) De acordo com a literatura, os Retentores diretos
possuem uma função específica. São regras básicas
para um desenho de uma prótese parcial
removível. EXCETO:
(A) Inibem deslocamento total da PPR.
(B) Estão localizados vizinhos ao espaço protético.

(A) Má higienização.

(C) Neutraliza o movimento da prótese no eixo
imaginário que passa pelos dentes que serão
apoios diretos.

(B) Trauma primário.
(C) Ortodontia.
(D) Trauma secundário.

(D) São representados por grampo, apoio e corpo.

49) Com relação a traumas oclusais primários, marque
a alternativa correta:
(A) O trauma primário consiste em forças oclusais
anormais incidindo sobre estruturas periodontais
sadias.
(B) Radiograficamente o trauma primário apresenta
perda óssea horizontal.
(C) Perda óssea vertical,
aprofundamento de bolsa.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

clinicamente,

com

(D) Clinicamente existe profundidade de sondagem.
50) Com relação ao surgimento das abfrações não é
correto afirmar:
(A) A flexão do dente provocada por desarmonia
oclusal concentra tensões na região cervical da
coroa dental causando lesões de abfração.
(B) Nas abfrações ocorrem Microfraturas dos cristais
de esmalte.

53) Abaixo listamos algumas indicações para uma
Prótese Total Imediata. Qual delas não representa
a verdade sobre este tipo de Prótese:
(A) Transição menos perceptível dos naturais para os
artificiais.
(B) Menor tempo perdido das atividades sociais e/ou
trabalho.
(C) Paciente pouco colaborador e/ou com limitações
psicológicas.
(D) Controle da hemorragia e proteção do trauma.
54) Um paciente sofre uma queda e tem seu incisivo
central superior fraturado no terço apical. Qual a
conduta correta a ser tomada pelo profissional.
(A) Reposição do fragmento e imobilização com fio de
aço para osteossíntese.

(C) Podemos restaurar estas cavidades com resina
composta híbrida, o que garante longevidade da
restauração.

(B) A imobilização com fio de aço para
osteossíntese por 2 à 4 semanas 0,10” ou 25mm
duplo, torcido e fixado às coroas com resina
composta.

(D) A lesão em cunha, com profundidade excessiva,
bordas bem definidas e com superfícies polidas é
característica das abfrações.

(C) Fraturas no terço apical tem melhor prognóstico
que as do terço médio e cervical.
(D) Tempo de contenção 2 a 3 meses.

51) Aparelho dento-suportado ou dento-mucosuportado destinado a substituir em um ou ambos
os arcos, um ou mais dentes ausentes, podendo ser
removidos com relativa facilidade tanto pelo
paciente quanto pelo profissional. Qual das
afirmativas abaixo não se refere a uma indicação de
prótese parcial removível?

55) A faceta consiste no recobrimento da face
vestibular do esmalte dental por um material
restaurador, fortemente unido ao elemento
dentário por intermédio dos sistemas adesivos. São
indicações para a confecção de uma faceta em
pacientes que apresentem:

(A) Próteses de extremidade livre (uni e bilateral).
(B) Espaços protéticos extensos;
(C) Aparelhos temporários;
(D) Doença periodontal instalada
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(A) Dentes com pouca estrutura dentária
(B) Necessidade estética
(C) Alterações de forma e posição dos dentes
(D) Restaurações múltiplas
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56) Para um bom planejamento de uma overdenture é
necessário que se faça um planejamento criterioso.
Dentre as afirmações abaixo qual delas não cumpre
com esse critério?
(A) Devemos observar o espaço intermaxilar para a
seleção e colocação de implantes.
(B) Os implantes devem ser colocados aos pares,
distribuídos simetricamente nos hemiarcos
dentais.
(C) O requisito mínimo para a colocação dos implantes
é de 4 implantes para maxila e 2 para mandíbula.
(D) As condições biomecânicas oferecem menor
retenção e estabilidade.
57) A
radiografia
desempenha
uma
função
preponderante na investigação da cavidade pulpar,
morfologia radicular, periápice e relação com
estruturas adjacentes. As radiografias são
específicas para cada diagnóstico. Assinale a
técnica que não corresponde a sua função.
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59) As limitações dos retentores intracanais, é uma das
dificuldades que o protesista se depara em um
trabalho de reabilitação oral extensa. Abaixo
citamos uma única indicação para o sucesso do
trabalho. Assinale-a.
(A) Canais curvos.
(B) Relação coroa / raiz 1 : 2.
(C) Implantação óssea menor que a coroa clínica.
(D) Canais obliterados por dentina.
60) Paciente F.N.L. 57 anos sexo feminino, após
tratamento , cirúrgico ,restaurador e endodôntico
foi encaminhado para a confecção de uma PPR no
arco superior. De acordo com o desenho abaixo
assinale a que não condiz com o tratamento :
dentes presentes 18/17/16/13/23/24

_____18 17 16 ___ 13____I________23_24_______

(A) Técnica do Paralelismo/ Diagnóstico inicial.
(B) Radiografia periapical/ reabsorções radiculares.
(C) Radiografia interproximal / Crista óssea.
(D) Panorâmica/ cáries recorrentes.
58) É sabido que o desgaste da estrutura dentaria
enfraquece o remanescente dental podendo assim
causar fraturas. O preparo para retentores intra
radiculares também provoca um grande desgaste
na estrutura radicular. Mesmo assim lançamos mão
deste tratamento com para a reconstrução
coronária. São indicações dos retentores intra
radiculares, EXCETO:

(A) De acordo com Kennedy a classificação do arco é CL
II modificação 2.
(B) O conector maior para este caso será uma Barra
Antero posterior.
(C) Os retentores diretos serão 18/17/16.
(D) Os grampos indicados para os dentes 13/23 são
grampos estéticos com apoios de cíngulo.

(A) Dentes com polpa vital.
(B) Para
dentes
com
cargas
predominantemente laterais.

oclusais

(C) Necessidade de modificar a inclinação da coroa
clínica.
(D) Para (dentes) retentores de Prótese Parcial Fixa e
Prótese Parcial Removível.
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