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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no transcorrer dos últimos 60 (sessenta) 
minutos de aplicação da prova; 
 
13         O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não poderá retornar a sala para retirar seu 
caderno de prova; 
 
14         Assine o cartão resposta no local indicado.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Receita cazera minera de môi de repôi no ái e ói 
 

Ingredienti: 
*5 denti di ái 
*3 cuié di oi 

*1 cabeça de repôi 
*1 cuié di mastomati 

* sar agosto 
 

Módifazê: 
*casca o ái, pica o ái i soca o ái cum SAR 

*quenta o ói na cassarola 
*foga o ái socado no ói quênti 

*pica o repôi beeeeemmmm finin 
*foga o repôi no ói quênti junto com o ái fogado 

*poim a mastomati i mexi cum a cuié pra faze o môi 
*Sirva com rôis e meléti 

 
Toda língua possui variações linguísticas. Elas podem ser entendidas por meio de sua história no tempo 
(variação histórica) e no espaço (variação regional). Embasados no texto resolva as questões abaixo. 
 
01 - A acentuação gráfica consiste na aplicação de certos sinais escritos sobre determinadas letras para 
representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do idioma. No poema acima, a acentuação é 
utilizada: 
a) segundo a norma padrão, acentuando-se todas as palavras em sua sílaba tônica. 
b) para reestabelecer parâmetros da norma culta utilizada em determinada região. 
c) para demonstrar e marcar a entonação da fala, ou seja marca a oralidade de uma região. 
d) para estabelecer os padrões utilizados como linguagem formal de uma região. 
 
02 - A receita culinária é considerada um gênero textual, o que é incorreto afirmar sobre gêneros textuais: 
a) Realizações linguísticas concretas definidas por propriedades sócio-comunicativas. 
b) Textos empiricamente realizados cumprindo funções em situações comunicativas. 
c) Um gênero textual oferece uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais 
particulares. 
d) Abrange um conjunto fechado e praticamente limitado de designações concretas determinadas pelo canal, estilo, 
conteúdo, composição e função. 
 
03 - Os verbos citados estão em que conjugação verbal (casca, quenta, foga, pica, foga e poim), significando 
(descascar, esquentar, refogar, picar, reforgar e colocar), lembrando que estamos analisando dentro de um 
contexto único, e que precisamos levar em consideração que eles são representados pela oralidade: 
a) Presente do indicativo. 
b) Imperativo afirmativo. 
c) Indicativo condicional. 
d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
 
04 - Ortografia é a parte da gramática que trata do emprego correto das letras e dos sinais gráficos na língua 
escrita, ou seja, é a forma correta da escrita. Nos exemplos abaixo assinale as que correspondem às normas 
ortográficas: 
a) poetizar, paralisar, casebre, poetisa. 
b) embriaguez, altivez, catálise, catalizante. 
c) teimoso, briozo, cauteloso, pizar. 
d) cazeira, analiza, maciez, fazê. 
 
05 - Veja qual seleção de palavras se adéqua as palavras parônimas: 
a) descascar - fritar. 
b) alho - óleo. 
c) dourar - embelezar. 
d) dente - cabeça. 
 
06 - O diâmetro da base de um cone circular reto mede 8 cm. Sabe-se que a geratriz desse cone mede 0,5 dm. O 
volume desse cone é de: 
a) 4π cm3. 
b) 8π cm3. 
c) 16π cm3. 
d) 64π cm3. 
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07 - Casemiro comprou 5 camisas e 3 calças por R$ 612,00. Sabe-se que cada camisa custou 3/5 do valor de cada 
calça. Se Casemiro tivesse comprado 1 calça e 1 camisa teria pagado: 
a) R$ 163,20. 
b) R$ 165,20. 
c) R$ 167,20. 
d) R$ 169,20. 
 
08 - Rogério pensou num número, adicionou 5 unidades e multiplicou esse resultado pelo número pensado 
anteriormente. O resultado dessa conta foi 374. O número pensado por Rogério é: 
a) 17. 
b) 18. 
c) 19. 
d) 20. 
 
09 - Na fazenda 3 estrelas, um rebanho de 0,45 mil cabeças de gado consome 45,9 T de ração num período de 6 
dias. Se fossem 500 cabeças de gado, em 5 dias o consumo de ração seria de: 
a) 40 T. 
b) 42,5 T. 
c) 45 T. 
d) 47,5 T. 
 
10 - Dados os conjuntos A = {–3, –1, 1, 2, 5}, B = {0, 1, 2} e C = {–2, –1,0, 1, 2}, é correto afirmar que: 
a) A ∩ B = {0, 1, 2} 
b) B ⊃ C. 
c) C ⊂ A. 
d) B ∩ C = B. 
 
11 - “Pode ser denominado grampo de Bonwill. Suas pontas ativas, mesial e distal, devem se localizar nas regiões 
retentivas dentro do terceiro terço do lado vestibular de cada dente. Os braços de oposição, sempre rígidos, não 
podem invadir áreas retentivas. Estão indicados para pré-molares e molares, nos casos de classe IV e de classes 
II e III, quando não modificadas. A indicação de uso desses grampos requer apoios, quando usados em dentes 
inferiores”. 
O texto acima se refere ao: 
a) Grampo de Ação Posterior. 
b) Grampo M-D ou Equipoise. 
c) Grampo Circunferencial Geminado. 
d) Grampo T. 
 
12 - Com relação aos núcleos metálicos, assinale a alternativa incorreta: 
a) A retenção dos núcleos coronorradiculares baseia-se na adesão do material restaurador à estrutura do dente, às 
saliências e reentrâncias existentes na dentina coronária e da câmara pulpar e uso dos canais radiculares. 
b) Os núcleos coronorradiculares estão indicados para dentes anteriores, contribuindo para dar resistência ao 
remanescente radicular compensando a porção dentinária perdida, e para posteriores que receberão coroas totais ou 
parciais. 
c) O uso de pinos pré-fabricados se faz necessário quando o remanescente coronário for insuficiente para deter o núcleo 
em dentes tratados endodonticamente. 
d) O alargamento do canal deve limitar-se ao mínimo necessário para proporcionar boa adaptação de um pino pré-
fabricado ou fundido.  
 
13 - A restauração deve apresentar uma espessura mínima de material capaz de resistir a cargas oclusais, sem se 
deformar. A rigidez estrutural depende de, exceto:  
a) Tipo de término cervical. 
b) Forma geométrica do preparo. 
c) Quantidade de suporte periodontal do dente a ser restaurado. 
d) Quantidade de redução tecidual. 
 
14 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às restaurações protéticas temporárias, exceto: 
a) A manutenção da integridade pulpar está vinculada à biocompatibilidade tanto do material do provisório como do 
agente cimentante. 
b) Restaurações temporárias obtidas a partir do enceramento diagnóstico são um caminho científico e facilitador para 
restabelecer perda de dimensão vertical e alterações de posição mandibular de forma personalizada.  
c) As restaurações provisórias podem auxiliar na avaliação do controle de placa bacteriana pelo paciente. 
d) As restaurações provisórias podem facilitar o tratamento periodontal, melhorando o conforto do paciente. 
 
15 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação às reações de presa dos materiais de moldagem, 
exceto: 
a) O pó, quando misturado com água, geleifica por meio de reação química específica, produzindo o alginato de cálcio 
insolúvel.  
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b) Nas siliconas de adição, uma reação de adição se processa devido à presença dos grupos vinílicos terminais, na qual 
não há subprodutos voláteis como nas siliconas de condensação. 
c) Nas siliconas de condensação, a reação de cura não continua após a reação de presa. Daí a estabilidade dimensional. 
d) Nos poliéteres, ocorre a reação de polimerização iônica com expansão das cadeias dos polímeros, transformando em 
pasta de borracha.  
 
16 - Com relação às técnicas de afastamento gengival, está incorreto afirmar: 
a) O afastamento químico-mecânico consiste na ação de pressão mecânica do fio, associado à ação vasoconstritora ou 
adstringente da droga química, que embebe o fio afastador. 
b) O afastamento mecânico pode ser representado pela pestana obtida por reembasamento da moldeira individual da 
resina acrílica. 
c) Fios retratores embebidos em adrenalina estão contra indicado em pacientes com diabetes, hipertireoidismo não 
controlado, pacientes que recebem drogas beta-bloqueadoras e antidepressivos tricíclicos.   
d) As principais vantagens das drogas adstringentes utilizadas juntamente com o fio afastador é o fato das mesmas não 
causarem alterações sistêmicas e poderem ser usadas com siliconas de adição. 
 
17 - Assinale a alternativa incorreta: 
a) O exame de modelos montados em articulador semi-ajustável nos possibilita examinar os dentes por lingual e 
reproduz os movimentos mandibulares, sem a influência do sistema neuromuscular.  
b) A distância condilar é um determinante da morfologia oclusal, que influencia principalmente na orientação dos 
sulcos e cúspides. Sua personalização é possível em valores médios. 
c) O arco facial é o componente mais importante do ASA e tem como função transferir o real arco de fechamento 
mandibular e permitir a montagem do modelo superior dentro de uma relação espacial.   
d) O ASA permite o registro dos pontos inicial, sua trajetória e o ponto final do movimento de protrusão. A superfície 
do articulador que representa a parede superior da cavidade articular é reta, enquanto o movimento condilar é curvo. 
 
18 - Assinale a alternativa incorreta com relação aos cimentos utilizados para cimentar os trabalhos protéticos: 
a) A cimento ionômero de vidro é muito técnico-sensível, e suas propriedades podem ser alteradas se a proporção for 
inadequada. 
b) Antes da espatulação do cimento fosfato de zinco o líquido deve ficar exposto por alguns minutos visando a sua 
exotermia. 
c) O cimento resinoso de polimerização química é mais indicado para a cimentação de restaurações metálicas, enquanto 
o de dupla polimerização é mais adequado para cimentar restaurações estéticas. 
d) O ajuste oclusal final das restaurações onlays e inlays só deve ser realizado após a polimerização total do cimento, 
em função da fragilidade das mesmas. 
 
19 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas afirmativas com relação ao ajuste oclusal, exceto: 
a) Durante o ajuste em MIH, o desvio para anterior ocorre por interferência entre a vertente distal das cúspides dos 
dentes inferiores contra a vertente mesial das cúspides dos dentes superiores. 
b) As interferências no movimento protrusivo ocorrem entre as vertentes distais das cúspides dos dentes superiores 
contra as vertentes mesiais das cúspides dos dentes inferiores. 
c) As interferências no lado de trabalho ocorrem entre as vertentes triturantes das cúspides vestibular inferior e palatina 
superior. 
d) Interferências oclusais de dentes naturais de pacientes sem quadro de disfunção não são consideradas durante o ajuste 
da coroa protética.  
 
20 - Todas as alternativas abaixo estão corretas com relação aos procedimentos clínicos realizados durante a 
transferência do implante, exceto: 
a) Para a transferência com a moldeira fechada, o adesivo do material de moldagem deve ser aplicado em toda a 
superfície interna e nas bordas da moldeira. 
b) Para casos estéticos e/ou apresentando as bordas do pilar em nível subgengival, pode-se acrescentar uma pequena 
porção de material à base de silicone para copiar o formato da mucosa periimplantar.  
c) Para a técnica de moldeira aberta, antes da remoção da moldeira, o parafuso de fixação do transferidor deve ser 
desparafusado.  
d) Na avaliação do molde, o transferidor deverá estar incorporado ao molde. Observar se não houve alteração na 
posição do transferidor durante a remoção do molde. 
 
21 - A desinfecção dos moldes deve ser feita, preferencialmente, imergindo-os em uma solução de: 
a) hipoclorito de sódio a 5% durante 12 horas. 
b) álcool 70% durante 60 minutos. 
c) solução de iodo por 30 minutos. 
d) glutaraldeído a 2% durante 10 minutos. 
 
22 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas características do preparo concluído para coroa 
metalocerâmica em anteriores, exceto: 
a) Terminação cervical em chanfro ou ombro com ângulo interno arredondado em vestibular e terço das proximais com 
1,2mm de profundidade. 
b) Redução da borda incisal, com 2,0mm de profundidade.  
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c) Canaletas proximais, localizadas o mais vestibular possível, com maior altura possível, contidas dentro do preparo e 
numa profundidade de todo o diâmetro da broca. 
d) Convergência média de 6 graus. 
 
23 - Com relação à confecção de modelos e troqueis, está incorreto afirmar: 
a) O modelo de trabalho em gesso reproduz positivamente o molde, e é a partir dele que têm início, a fase laboratorial 
da prótese. 
b) Para se ter acesso à área cervical dos dentes preparados, são necessários troquéis individualizados, passíveis de 
remoção e inserção no modelo mestre e que mantenham as relações com os dentes adjacentes e antagonistas. 
c) Um troquel é uma réplica de trabalho de um único dente, que pode ser construída com diferentes materiais. 
d) A troquelização por pinos metálicos ou de plástico, feita manualmente pela introdução da porção retentiva do pino. É 
o melhor dos métodos conhecidos, devido a sua precisão.  
 
24 - Assinale a alternativa incorreta com relação às indicações da prótese fixa adesiva: 
a) Dentes anteriores mal posicionados, nos quais a estrutura metálica pode prejudicar a estética. 
b) Contenção de dentes periodontais abalados. 
c) Contenção de dentes tratados ortodonticamente. 
d) Como elemento de reestabelecimento da guia anterior. 
 
25 - Todas as alternativas abaixo são finalidades dos planos de orientação de uma prótese total, exceto: 
a) Definir a altura das faces incisais dos dentes anteriores da prótese, para poder ser feito um controle da fisionomia do 
paciente. 
b) Prover espaço para a montagem dos dentes artificiais. 
c) Possibilitar o registro das linhas de referência para a seleção e montagem dos dentes artificiais. 
d) Registrar e manter a dimensão vertical de oclusão e a relação cêntrica durante a montagem dos dentes. 
 
26 - “A forma de _____________ conferida ao preparo previne o deslocamento da restauração quando 
submetido às forças oblíquas, que podem provocar a rotação da restauração.” 
Assinale a(s) palavra(s) que melhor completa o texto acima: 
a) Retenção. 
b) Resistência ou estabilidade. 
c) Rigidez estrutural. 
d) Integridade marginal. 
 
27 - “É um tipo de término em que a junção entre a parede axial e gengival é feita por um segmento de círculo, 
que deverá apresentar espessura suficiente para acomodar metal e faceta estética. 
A qual tipo de término cervical o texto se refere? 
a) Ombro. 
b) Degrau biselado. 
c) Chanfrado. 
d) Chanferete. 
 
28 - Todas as alternativas abaixo apresentam corretas funções primárias das próteses provisórias em relação ao 
tecido periodontal, exceto: 
a) A forma e extensão da ameia interproximal devem permitir espaço para a papila proximal. 
b) A adaptação cervical correta da provisória mantém a arquitetura normal do tecido gengival, evitando-se sua 
proliferação sobre o dente preparado. 
c) A prótese provisória deve facilitar, orientar e estimular o paciente a manter a higiene oral, com a prótese livre de 
placa.  
d) O contorno gengival da prótese deve ser determinado somente à nível supragengival para se evitar ulcerações no 
epitélio sulcular. 
 
29 - Assinale a alternativa abaixo que não apresenta uma limitação do ASA? 
a) Impossibilidade de se transferir para o articulador os movimentos de lateralidade da mandíbula. 
b) Impossibilidade de se transferir para o articulador o eixo de rotação presente nos côndilos. 
c) O ASA somente registra três distâncias intercondilares. 
d) O côndilo do lado de não trabalho apresenta uma ligeira movimentação no sentido lateral, antes de contactar a parede 
medial da fossa mandibular e iniciar seu movimento para baxo, para frente e para dentro. 
 
30 - Com relação aos procedimentos para diagnóstico e plano de tratamento, não está correto afirmar: 
a) Um completo exame radiográfico proporciona ao dentista correlacionar as informações obtidas no interrogatório do 
paciente. 
b) Na anamnese é importante prestar atenção no pensamento que o paciente tem sobre os resultados estéticos. 
c) A condição periodontal deve ser avaliada no exame intra-oral. Igualmente o grau de mobilidade dos diferentes 
dentes, especialmente os que possam servir de pilares. 
d) Para facilitar uma melhor e criteriosa análise da oclusão, um modelo de estudo da mandíbula deve ser montado em 
articulador na posição de máxima intercuspidação habitual. 




