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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

103 – CIRURGIÃO DENTISTA (PRÓTESE) 
 

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.  
 

Língua Portuguesa Legislação do SUS Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos 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, 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.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

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

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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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.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 

Resolve escrever um artigo  4 

Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 
Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 

Noutras vem mas é com "z",  16 
0 homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 

"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 
D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 

Segura o homem na faca,  39 
A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 

                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente-
passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária ás suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) – perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21),  exerce 
a mesma função sintática que a oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração. 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva” 

(C) “conclusiva” 

(D) “comparativa 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é a 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1) 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20) exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20) 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) O Pacto pela Vida está constituído por um 

conjunto de compromissos sanitários, expressos 

em objetivos de processos e resultados e 

derivados da análise da situação de saúde do 

País e das prioridades definidas pelos governos 

federal, estaduais e municipais. Não constitui um 

de seus objetivos: 
 

(A) Contribuir para a redução da mortalidade por 

câncer de próstata. 

(B) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da 

Família como modelo de atenção básica à saúde 

e como centro ordenador das redes de atenção à 

saúde do SUS. 

(C) Implantar a Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa, buscando a atenção integral. 

(D) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, 

infantil por doença diarreica e por pneumonias. 
 

12) Compete à direção municipal do Sistema de 

Saúde (SUS): 

 

(A) Identificar estabelecimentos hospitalares de 

referência e gerir sistemas públicos de alta 

complexidade, de referência estadual e regional. 

(B) Promover articulação com os órgãos 

educacionais e de fiscalização do exercício 

profissional, bem como com entidades 

representativas de formação de recursos 

humanos na área de saúde 

(C) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 

serviços privados de saúde. 

(D) Em caráter suplementar, formular, executar, 

acompanhar e avaliar a política de insumos e 

equipamentos para a saúde. 

 

13) Sobre o financiamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS), é incorreto afirmar que: 
 

(A) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente 

em contas especiais, movimentadas pela sua 

direção, na esfera de poder onde forem 

arrecadadas. 

(B) Os recursos financeiros do Sistema Único de 

Saúde (SUS) serão depositados em conta 

especial, em cada esfera de sua atuação, e 

movimentados sob fiscalização das Secretarias 

Municipais de Saúde. 

 

 

 

(C) As atividades de pesquisa e desenvolvimento 

científico e tecnológico em saúde serão co-

financiadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

pelas universidades e pelo orçamento fiscal, 

além de recursos de instituições de fomento e 

financiamento ou de origem externa e receita 

própria das instituições executoras. 

(D) O orçamento da seguridade social destinará ao 

Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a 

receita estimada, os recursos necessários à 

realização de suas finalidades, previstos em 

proposta elaborada pela sua direção nacional, 

com a participação dos órgãos da Previdência 

Social e da Assistência Social, tendo em vista as 

metas e prioridades estabelecidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

 

14) O Sistema Único de Saúde (SUS), contará, em 

cada esfera de governo, sem prejuízo das 

funções do Poder Legislativo, com as seguintes 

instâncias colegiadas: Conferência de Saúde e 

Conselho de Saúde. 

 

Sobre estas instâncias colegiadas, é incorreto afirmar 

que: 

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 

quatro anos. 

(B) Os Conselhos de Saúde devem avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes. 

(C) A representação dos usuários nos Conselhos de 

Saúde e Conferências será paritária em relação 

ao conjunto dos demais segmentos. 

(D) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão 

representação no Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                           QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) São disposições constitucionais acerca do 

Sistema Único de Saúde, exceto: 
 

(A) Ao Sistema Único de Saúde compete, além de 

outras atribuições, executar as ações de 

vigilância sanitária e epidemiológica, bem como 

as de saúde do trabalhador. 

(B) É vedada a participação direta ou indireta de 

empresas ou capitais estrangeiros na assistência 

à saúde no País, salvo nos casos previstos em 

lei. 

(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. 

(D) As instituições privadas poderão participar de 

forma suplementar do Sistema Único de Saúde, 

segundo diretrizes deste. 

 

 

 

 

 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 
 

(A) “Gigante pela própria natureza, És belo, és forte, 

impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido, A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na meso-região do leste 

maranhense e na micro-região de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevado à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira, denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas 

(B) Arraial das Aldeias Altas 

(C) Vila de Caxias 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal 

(B) Tribunal de Justiça 

(C) Controlador e Procuradoria Geral 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  Na Bandeira Nacional Brasileira, há a insígnia no 

centro extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos 

(C) Antônio Gonçalves Dias 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Princípios básicos da oclusão. 

Observe as duas colunas abaixo a respeito das 

relações maxilo-mandibulares: 

 

 

Associe as colunas. Qual a ordem CORRETA da 

associação? 

(A) 1, 3 e 2. 

(B) 1, 2 e 3. 

(C) 2, 3 e 1. 

(D) 3, 2 e 1. 

 

22)  Princípios básicos da oclusão. 

Espera-se que o cirurgião dentista realize os 

procedimentos odontológicos alcançando objetivos 

estéticos e funcionais, com aprovação do paciente, o 

que representa o sucesso do tratamento. 

Considerando a importância dos conhecimentos 

acerca da oclusão estática e funcional para os 

procedimentos em clínica odontológica, analise as 

asserções a seguir: 

 

I. O controle biomecânico da oclusão promove a 

longevidade dos tratamentos reabilitadores, 

minimiza a recidiva ortodôntica, impede o 

aparecimento de patologias oclusais, mantém 

restaurações estéticas em resina composta 

evitando possíveis fraturas e/ou desgastes. 

 

 

 

 

 

 

II. Uma oclusão estática e funcional correta não é 

fundamental para o tratamento odontológico, 

visando uma terapêutica com resultados que 

sejam preservados em longo prazo. 

III. Para que uma oclusão seja fisiológica é 

necessário que se siga alguns quesitos, tais 

como: possuir a transmissão de resultante das 

forças oclusais para o longo eixo dos dentes 

posteriores, contatos dentários posteriores 

bilaterais e simultâneos, apresentar dimensão 

vertical de oclusão adequada, guias laterais e 

anterior e a relação cêntrica deve coincidir com a 

máxima intercuspidação habitual. 

IV. A oclusão funcional refere-se a uma condição 

oclusal que necessita de tratamento, estando 

associada a lesões traumáticas ou distúrbios nas 

estruturas de suporte dos dentes, músculos e 

ATM (articulação temporomandibular).  

 

Após análise das asserções acima, RESPONDA: 

Quais asserções são afirmativas VERDADEIRAS? 

A) I e III. 

B) I e IV. 

C) II e IV. 

D) II e III. 

 

23) Procedimentos e técnicas de confecção de 

próteses fixas, removíveis parciais e totais como 

substituição das perdas de substâncias dentárias 

e paradentárias. 

A obtenção de sucesso clínico traduzido pela 

longevidade das restaurações indiretas está 

intimamente relacionada a todos os 

procedimentos de execução técnica da prótese 

dentária. As fases clínicas e laboratoriais de 

confecção da prótese parcial fixa (PPF) atuam 

como o elo de uma corrente, e, caso algum elo 

se rompa, a corrente estará fragilizada, 

ocorrendo da mesma forma com todas as etapas 

de confecção da prótese, que poderão fracassar 

caso alguma fase seja negligenciada. Nesse 

cenário, as etapas de moldagem, vazamento do 

molde e obtenção do modelo de trabalho têm 

grande destaque, merecem atenção especial dos 

profissionais e serão decisivas para o sucesso do 

tratamento protético reabilitador com a PPF. 

Dentro deste contexto, RESPONDA. Quais são 

as características de um material de moldagem 

ideal para a PPF? 

1.  Relação Cêntrica 

(  ) É uma relação 

craniomandibular 

que independe do 

relacionamento                    

dentário. 

2.  Máxima 

Intercuspidação 

Habitual 

(  ) É a posição de 

acomodamento da 

mandíbula onde 

ocorre o maior 

número de contatos 

dentários. 

3. Oclusão de Relação 

Cêntrica 

(  ) É dita como a posição 

ideal, pois o maior 

número de contatos 

coincide com a 

posição de relação 

cêntrica dos 

côndilos. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 
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(A) Aneslático. 

(B) Odor desagradável. 

(C) Reprodução de detalhes. 

(D) Tóxico. 

 

24) Procedimentos e técnicas de confecção de 

próteses fixas, removíveis parciais e totais como 

substituição das perdas de substâncias dentárias 

e paradentárias. 

Para obtermos um bom modelo de trabalho 

devemos ser bem minuciosos com nossa 

moldagem. Sobre os materiais utilizados na 

Clínica Odontológica para moldagem de Prótese 

Total, podemos afirmar que a afirmativa abaixo é 

correta: 

 

(A) Os materiais mais utilizados para as moldagens 

de Prótese Total são: o alginato e retratores 

gengivais.   

(B) Os materiais mais indicados para a realização da 

moldagem de trabalho são os elastoméricos em 

duas técnicas de afastamento gengival: 

casquetes de resina acrílica e uso de fios 

retratores embebidos em solução química. 

(C) Uma das vantagens da moldagem com Alginato 

é que o vazamento do modelo pode ser 

postergado, pois este material demora cerca de 

5 horas para sofrer alteração dimensional. 

(D) O material usado para moldagem de Prótese 

Total deve ser inócuo aos tecidos bucais e deve 

ter tempo de trabalho e grau de plasticidade 

adequado. 

 

25) Procedimentos e técnicas de confecção de 

próteses fixas, removíveis parciais e totais como 

substituição das perdas de substâncias dentárias 

e paradentárias. 

Para confecção de uma Prótese Total são 

realizados dois tipos de moldagem. A primeira 

delas é a moldagem preliminar que tem como 

objetivo obter um modelo de estudo. Esse 

modelo de estudo serve para confecção de uma 

moldeira individual que será usada para uma 

segunda moldagem. Nesta segunda moldagem o 

Cirurgião Dentista deve realizar o tracionamento 

muscular, para reprodução das inserções 

musculares no molde. Esses dois tipos de 

moldagem recebem nomes específicos. São 

nomes dados a moldagem preliminar e a 

moldagem final respectivamente: 

 

(A) Técnica Anatômica e Técnica Funcional.    

(B) Técnica  Funcional e Técnica Muscular.  

(C) Técnica Alginoenólica e Técnica Anatômica.     

(D) Técnica Zincofosfatada e Técnica com Godiva. 

 

26) Procedimentos e técnicas de confecção de 

próteses fixas, removíveis parciais e totais como 

substituição das perdas de substâncias dentárias 

e paradentárias. 

Analise a imagem a seguir e leia atentamente a 

afirmativa abaixo: 

 

 

 

 

 

(Fonte: Google Imagens) 

 

 

Essa técnica de moldagem foi idealizada pelo 

Professor Krunislave Antônio Nóbilo, da Faculdade de 

Odontologia de Piracicaba da Unicamp no início da 

década de 1960, porém sem publicação científica. O 

primeiro trabalho científico publicado com essa 

técnica foi creditado ao autor Andrew J. Cannistraci, 

em 1962, e, em seguida, em 1965.3Em alguns países 

da América Latina, essa técnica foi difundida e 

creditada ao Professor Ripol, denominando a técnica 

de “Coifas de Ripol”. De acordo com os autores, a 

técnica é um método mecânico de afastamento 

gengival, de fácil execução, utiliza o elastômero de 

forma otimizada (boa relação custo-benefício) e, 

quando executada corretamente, não gera trauma 

aos tecidos periodontais. 

 

A partir da imagem e da afirmativa pode-se afirmar 

que a técnica descrita e ilustrada é: 

(A) Técnica de moldagem única. 

(B) Técnica de moldagem com casquetes 

individuais. 

(C) Técnica de moldagem com fios retratores. 

(D) Técnica de moldagem digital. 

 

27) Procedimentos e técnicas de confecção de 

próteses fixas, removíveis parciais e totais como 

substituição das perdas de substâncias dentárias 

e paradentárias. 

A moldagem é um passo fundamental para 

confecção de próteses fixas ou removíveis. 

Observe abaixo alguns erros na tomada da 

moldagem. 
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1. Presença de estrias de mistura do material leve 

e/ou do pesado, material não polimerizado. 

2. Presença de vazios, bolhas, marcas de arrasto ou 

distorção, separação do material leve e pesado. 

3. Rasgamento do material de moldagem. 

 

São possíveis explicações ou motivos 

respectivamente para os erros enumerados acima: 

(A) 1. Mistura inadequada decorrente de proporção 

errada da base e do catalisador ou falta de 

manipulação; 2. Incorporação de ar na mistura; 

3. Polimerização incompleta. 

(B) 1. Não uso de adesivos; 2. Controle inadequeado 

da umidade; 3. Retração inadequada do tecido. 

(C) 1. Uso de material vencido; 2. Uso de moldeiras 

incorretas; 3. Uso de luvas de látex. 

(D) 1. Contaminação pela presença de água durante 

a fase de manipulação; 2. Remoção prematura 

ou rápida da moldagem; 3. Material com 

escoamento inadequado ou manipulado 

incorretamente. 

 

28) Procedimentos necessários ao planejamento, 

confecção e instalação de próteses, manutenção 

e controle da reabilitação. 

Durante o planejamento em prótese fixa é 

fundamental preservar o máximo, dentro do 

possível, de estrutura dentária, pois ainda não é 

conhecido nenhum material restaurador que 

tenha as mesmas qualidades da estrutura 

dentária perdida.    

 

Com base nos materiais disponíveis para confecção 

de próteses fixas assinale a afirmativa incorreta:     

(A) A coroa total metálica, apesar de sua conhecida 

desvantagem estética, permite menor espessura 

de desgaste, excelente adaptação e tem alta 

resistência mecânica.     

(B) As coroas metalocerâmicas são a melhor opção 

para reabilitação de dentes de pacientes com 

bruxismo, sejam posteriores ou anteriores, 

independentemente do biotipo periodontal do 

paciente.      

(C) As restaurações em dissilicato de lítio são uma 

opção cerâmicas que apresentam resistência 

mecânica e ao desgaste.     

(D) As coroas de zircônia apresentaram alta 

resistência à fratura quando comparadas com as 

coroas de dissilicato de lítio.  

 

 

29) Procedimentos necessários ao planejamento, 

confecção e instalação de próteses, manutenção 

e controle da reabilitação. 

 

Analise as asserções abaixo: 

 

As coroas metocerâmicas estão indicadas para 

restaurar a coroa clínica de um dente, como retentor 

de prótese fixa e também para corrigir a inclinação de 

dentes que receberão grampos de prótese parcial 

removível. 

PORQUE 

As coroas metalocerâmicas apresentam como 

desvantagens preparo mais invasivo do que para 

coroa total metálica ou metalo-plástica, é mais friável 

do que uma coroa com oclusal metálica ou cerômero 

e em pacientes com gengiva fina a cinta metálica pode 

ficar aparente (comprometendo o fator estético do 

tratamento). 

 

A respeito das asserções acima podemos afirmar: 

(A) As duas afirmativas são verdadeiras, e a 

segunda é justificativa da primeira. 

(B) As duas afirmativas são verdadeiras, e a 

segunda não é uma justificativa da primeira. 

(C) A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é 

falsa. 

(D) As duas afirmativas são falsas. 

 

30) Procedimentos necessários ao planejamento, 

confecção e instalação de próteses, manutenção 

e controle da reabilitação. 

A prótese dentária tem como finalidade 

restabelecer a função e estética do aparelho 

estomatognático que foram perdidas após a 

perda dos dentes. Para que o tratamento 

reabilitador seja bem sucedido é necessário que 

a prótese esteja bem adaptada e que o paciente 

esteja motivado e consciente sobre o correto uso 

e higienização da mesma. O tratamento 

reabilitador com prótese dentária não é concluído 

no momento da sua instalação e, por isso, a falta 

de orientação dos cirurgiões-dentistas tem 

motivado os usuários de próteses removíveis a 

acreditar que possíveis desconfortos 

relacionados ao seu uso fazem parte do 

processo de adaptação e que, apenas após a 

completa degradação do aparelho protético, os 

mesmos devem ser substituídos. 
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Analise o gráfico abaixo e responda: 

 
        (Fonte: Nobrega et al., 2016) 

 

Qual a afirmativa está correta após a análise e 

interpretação da tabela? 

(A) A maioria dos usuários de próteses dentária fazia 

uso da prótese dentária superior atual há mais de 

quatro anos. 

(B) Mesmo 59% dos participantes tendo recebido 

instruções do cirurgião-dentista, sessenta e um 

por cento dos participantes tinham o hábito de 

dormir com a prótese. 

(C) 15% dos participantes utilizavam bicarbonato de 

sódio ou hipoclorito para imersão da prótese. 

(D) A minoria dos participantes tinha o hábito de 

dormir com a prótese e tinham o hábito de 

higienizar a prótese mesmo tendo recebido 

orientação do cirurgião-dentista. 

 

31) Prótese sobre implante: indicações e técnicas e 

estética. 

A seleção do sistema de retenção da prótese 

sobre implante é um paradigma muito discutido, 

pois a escolha baseia-se, muitas vezes, em 

preferências pessoais do profissional. A opção 

entre confeccionar uma prótese cimentada ou 

parafusada influenciará na escolha do tipo de 

pilar, pois existem pilares fabricados para ambos 

os sistemas. Alguns aspectos, porém, devem ser 

levados em consideração, tais como: 

reversibilidade, previsibilidade de retenção, 

estética e complexidade das técnicas 

laboratoriais.  

Porém a seleção dos componentes protéticos 

depende de alguns fatores, EXCETO: 

(A) Tipo de conexão do implante. 

(B) Espaço livre interoclusal. 

(C) Prótese cimentada ou parafusada. 

(D) Quantidade e qualidade óssea.  

 

32) Prótese sobre implante: indicações e técnicas e 

estética. 

Analise a afirmativa abaixo a respeito de 

materiais que fazem parte da técnica para 

confecção de prótese sobre implante: 

_____________ são conhecidos também como 

intermediários, conectores, abutments ou 

transmucoso, são dispositivos utilizados para 

fazer a conexão entre o implante e a prótese. Já 

os _____________ são dispositivos que se 

adaptam na plataforma do implante ou do pilar 

protético, transferindo, por uma técnica de 

moldagem, a posição e o formato desses 

elementos para um modelo de gesso. Existem 

dois tipos: transferentes redondos, para 

moldeiras fechadas, e transferentes quadrados, 

para moldeiras abertas. 

 

As palavras que completam corretamente as lacunas 

são: 

(A) Pilares protéticos e Transfers. 

(B) Análogos e Parafusos de cicatrização. 

(C) Conexões do implante e Transferentes. 

(D) Cicatrizadores e Peça protética. 

 

33) Prótese sobre implante: indicações e técnicas e 

estética. 

Com o surgimento dos implantes, as próteses 

totais convencionais estão sendo substituídas 

por próteses totais fixas sobre implantes, 

trazendo benefícios funcionais e estéticos com 

isso melhorando a qualidade de vida de 

pacientes edêntulos. Observe abaixo diversas 

etapas da confecção de uma prótese total fixa 

sobre implante inferior. 

 

1. Moldagem fechada para seleção do 

componente. 

2. Moldagem aberta com moldeira individual. 

3. Prova dos dentes. 

4. Montagem dos modelos. 

5. Prova da estrutura metálica. 

6. Parafusar a prótese. 
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Qual a sequência representa a ordem pedagógica 

para confecção da prótese fixa sobre implante 

inferior? 

(A) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

(B) 1, 2, 4, 3, 5 e 6. 

(C) 2, 3, 1, 4, 6 e 5. 

(D) 2, 5, 4, 1, 6 e 3. 

 

34) Enceramento diagnostico. 

O enceramento diagnóstico é essencial para o 

planejamento e diagnóstico de um sorriso 

harmonioso e serve como excelente forma de 

mostrar aos pacientes as modificações que 

poderão ser realizadas, auxiliando nas 

simulações (Mock-up) antes de se iniciar o 

tratamento entre outras coisas. 

 

O enceramento diagnóstico deve ser usado em todos 

os casos abaixo, EXCETO: 

(A) Planejamento e confecção de guia cirúrgico 

utilizado na confecção de implantes. 

(B) Evitar sobrecontorno de próteses fixas. 

(C) Reabilitação oral para prevenir disfunções 

musculares e distúrbios na articulação 

temporomandibular. 

(D) Planejamento de tratamento endodôntico e 

visualização das raízes. 

 

35) Enceramento diagnostico. 

 

Existem diversas técnicas de enceramento 

diagnóstico descritas na literatura. Dentre elas, 

existe uma técnica que é realizada a partir da 

obtenção das arcadas dentárias em modelos de 

gesso, posteriormente montados em articulador 

semiajustável (ASA). Sobre os modelos de 

gesso, com o auxílio de cera, os dentes são 

esculpidos nos espaços edêntulos, ou 

completam-se os dentes desgastados e/ou 

fraturados. A partir do enceramento determina-se 

o posicionamento e a forma da prótese dentária 

definitiva que será posteriormente instalada. 

 

Qual o nome da técnica de Enceramento diagnóstico 

descrita acima? 

(A) Enceramento progressivo ou convencional. 

(B) Freehand method. 

(C) Mock-up estético. 

(D) Enceramento feito com resina composta. 

 

36) Próteses Imediatas: procedimentos necessários 

para confecção e adaptação. 

A prótese total imediata é definida como uma 

prótese total, confeccionada para ser instalada 

imediatamente após a extração dos dentes 

naturais. Esse tipo de prótese deve ser usado por 

um curto período de tempo.  

 

Analise as asserções a seguir sobre os possíveis 

motivos de se usar essa prótese por curto período: 

I. Razões estéticas. 

II. Razões mastigatórias. 

III. Para suporte oclusal. 

IV. Para a adaptação do paciente do estado dentado 

ao desdentado, até que a prótese definitiva seja 

instalada. 

 

São asserções verdadeiras: 

(A) I, II e III. 

(B) II e III. 

(C) III e I. 

(D) I, II, III e IV. 

 

37) Prótese cimentada. Prótese parafusada. 

Simples à primeira vista, o modo de fixação de 

uma prótese sobre o implante dentário pode se 

tornar uma das decisões mais complicadas no 

dia a dia clínico. Diante do dilema entre cimentar 

ou parafusar a prótese, é natural que o 

profissional se questione sobre os prós e contras 

de cada técnica.  

 

São requisitos a serem levados em consideração para 

definição do modo de fixação da prótese sobre o 

implante, EXCETO: 

(A) Região do implante (anterior ou posterior). 

(B) Tipo de prótese (parcial, unitária ou total). 

(C) Posicionamento tridimensional do implante. 

(D) Posicionamento do dente homólogo à prótese 

unitária. 
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38) Prótese cimentada. Prótese parafusada. 

Observe a afirmativa abaixo sobre o uso de 

prótese sobre implante cimentada ou 

parafusada. 
 

Para optarmos pela ________________, é 

importante que o implante esteja instalado em 

ótimas condições, permitindo-se a construção da 

coroa protética com acesso ao parafuso, sem 

comprometimento da estética ou da função 

mastigatória. Fica claro que, com o uso das 

conexões internas, sob o aspecto do 

afrouxamento do parafuso, está minimizada essa 

intercorrência e as próteses cimentadas podem 

ser utilizadas com maior previsibilidade, 

notadamente nas unitárias e parciais fixas 

pequenas. Caso a ________________ seja a 

opção de escolha, muita atenção deve ser dada 

à remoção dos excessos de cimento. Caso esteja 

muito submucoso, o risco de permanência de 

resíduos é grande e a inflamação peri-implantar 

pode levar até mesmo à perda do implante. Nas 

próteses totais e parciais extensas, outras 

intercorrências (fratura de dentes, limpeza, 

controle da peri-implantite) são mais prevalentes, 

o que indica ser mais adequado o uso das 

próteses _________________ associadas ao 

uso de intermediários. 
 

As palavras que completam corretamente as lacunas 

são: 

(A) Prótese parafusada, cimentação, parafusadas. 

(B) Prótese cimentada, cimentação e cimentadas. 

(C) Prótese unitária, prótese parafusada, 

cimentadas. 

(D) Prótese sobre implante, prótese parafusada, 

parafusadas. 

 

39) Prótese unitária e overdentures. 

Sobre as overdentures analise as asserções a seguir: 

I. Overdentures são próteses totais removíveis ou 

fixas. 

II. Overdentures são próteses totais removíveis, 

fixadas em dois ou quatro pinos de titânio na 

maxila superior ou na mandíbula inferior. 

III. A overdenture é um tipo de prótese feita em 

acrílico e os dentes podem ser confeccionados em 

porcelana ou em outro material semelhante aos 

dentes naturais. A principal diferença em relação à 

dentadura tradicional é justamente a presença dos 

clipes, que ajuda a encaixar e a sustentar melhor 

a prótese. 

IV. Uma característica marcante da overdenture é o 

uso de maior número de implantes dentários. 

 

Referem-se às overdentures e são afirmativas 

corretas os itens: 

(A) I, II e III. 

(B) II e III. 

(C) II, III e IV. 

(D) III e IV. 

 

40) Prótese unitária e overdentures. 

Depois de realizar todos os estudos da boca do 

paciente e se decidir pela prótese overdenture, o 

dentista começará instalando os pinos de titânio. 

Além dos pinos, o paciente receberá também 

uma espécie de barra metálica, que funcionará 

como um apoio para a prótese (que vem dotada 

de clipes internos). São esses clipes que facilitam 

a fixação da prótese à barra, garantindo muito 

mais segurança no seu uso. Todo esse 

procedimento é feito sob anestesia e poderá ser 

realizado em apenas um dia, dependendo, é 

claro, de cada tratamento. 

 

São características das overdentures, EXCETO: 

(A) Menor número de implantes. 

(B) Oferece melhor suporte aos tecidos moles (lábios 

e bochechas), favorecendo a estética, 

principalmente nos casos de pacientes que 

sofrem com perdas de dentes há muitos anos ou 

perderam por condições severas, como 

infecções, que levaram a grandes perdas 

ósseas. 

(C) Facilidade de higiene, já que a prótese pode ser 

removida. 

(D) Desconforto devido a presença de acrílico no céu 

da boca. 

 

 

 

 

http://blog.vitalimplantes.com.br/voce-sabe-por-que-os-implantes-sao-feitos-de-titanio/
http://blog.vitalimplantes.com.br/quanto-tempo-dura-um-tratamento-de-implantes-dentarios/

