70303 – CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA
PORTUGUÊS
QUESTÃO 01
Observe o poema:
Cidade grande
Que beleza, Montes Claros.
Como cresceu Montes Claros.
Que indústria em Montes Claros.
Montes Claros cresce tanto,
ficou urbe tão notória,
prima-rica do Rio de Janeiro,
que já tem cinco favelas
por enquanto, e mais promete.
Carlos Drummond de Andrade

Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical:
A) Ficou urbe tão notória – substantivo;
B) Que já tem cinco favelas – pronome relativo;
C) Por enquanto, e mais promete – conjunção;
D) Que beleza, Montes Claros – pronome indefinido;
E) Ficou urbe tão notória – adjetivo.
QUESTÃO 02
Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo:

I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo;
II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo;
III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração;
IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição.
São verdadeiras as afirmações:
A) I e IV;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV;
E) Todas.
QUESTÃO 03
Marque a opção em que há desvio da norma padrão:

QUESTÃO 04
Marque a opção em que há erro de ortografia:

A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que
ele os assine;
B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos;
C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa;
D) Informaram aos associados o saldo da conta;
E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado.

A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito;
B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem;
C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido;
D) Hindu, beneficência, cercear e êxito;
E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem
(verbo).
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QUESTÃO 05
Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial:
I. (_____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao
menos supostamente, tenha amparo legal;
II. (_____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a
existência de uma situação, é fornecido somente se alguém
pedir;
III. (_____) é usado para comunicação entre órgãos ou
departamentos. Também é chamado de Correspondência
Interna (CI);
IV. (_____) é uma correspondência oficial e externa, enviada
normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o
tipo mais comum de correspondência oficial expedido por
órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único
assunto, a numeração recomeça a cada ano.
Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em
branco:
A) Ofício, certidão, memorando e requerimento;
B) Requerimento, certidão, ofício e memorando;
C) Certidão, atestado, memorando e ofício;
D) Requerimento, certidão, memorando e ofício;
E) Requerimento, atestado, ata e ofício.

A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B;
B) A diferença entre os dois é de R$ 20,00;
C) A diferença entre os dois é de R$ 24,00;
D) Pagará mais de R$ 3.000,00 se escolher o plano A;
E) Pagará mais de R$ 2,500,00 se escolher o plano B.
QUESTÃO 09
Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se
retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem
estragadas é:
A) 5/28;
B) 23/28;
C) 5/23;
D) 18/23;
E) 3/8.

RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 06
Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma
senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número
de senhas diferentes que ele pode criar é:
A) 1800
B) 2250
C) 2500
D) 2750
E) 3550

QUESTÃO 10
Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35
praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que:
A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte;
B) 30 frequentadores praticam somente vôlei;
C) 20 frequentadores praticam somente natação;
D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte;
E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte.

ATUALIDADES

QUESTÃO 07
Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do
retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar:
A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2);
B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento;
C) A área de ABCD é 15 unidades de área;
D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento;
E) AB + AD = 10 unidades de comprimento.

QUESTÃO 08
Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher
entre dois planos:
Plano A: R$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a
mensalidade terá um acréscimo de R$ 6,00.
Plano B: R$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R$ 2,00 a
cada mensalidade.
No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre
os dois planos:

QUESTÃO 11
Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de
dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como “Mensalão”,
assinale a alternativa correta:
A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como
“processo do mensalão” será realizado pelo Superior Tribunal
de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012;
B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como
“processo do mensalão” teve início no mês de julho de 2012 e
será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF;
C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012,
no Superior Tribunal de Justiça – STJ;
D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como
“processo do mensalão” será realizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012;
E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como
“processo do mensalão” teve início no mês de agosto de 2012,
no Supremo Tribunal Federal – STF.
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QUESTÃO 12
A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento
Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do
Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a
alternativa incorreta:
A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou
os vinte anos de realização da Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e
contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento
sustentável para as próximas décadas;
B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela
Assembléia-Geral das Nações Unidas;
C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no
contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da
pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento
sustentável;
D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês
de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de
Estado, de Governo e de representantes de mais de 150
países;
E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político
com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do
progresso e das lacunas na implementação das decisões
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do
tratamento de temas novos e emergentes.
QUESTÃO 13
Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram
para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento
mundialmente importante, que influencia no cenário políticoeconômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou
da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A
convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê
Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no
percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou,
também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a
alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário
Geral da ONU:
A) David Cameron;
B) Ban Ki-moon;
C) Barack Obama;
D) Kofi Annan;
E) Al Gore.

A) José Eduardo Cardoso;
B) Marco Antonio Raupp;
C) Celso Amorim;
D) Mendes Ribeiro;
E) Paulo Bernardo Silva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
Os preparos extra coronários para Prótese Fixa podem ser:
A) Para coroas totais – 3/4 para dentes anteriores;
B) Para coroas totais – 4/5 para dentes posteriores;
C) Para coroas parciais – 3/4 para dentes posteriores;
D) Para coroas parciais – 4/5 para dentes anteriores;
E) Para coroas totais de porcelana – in-ceram, puras, procera.
QUESTÃO 17
Em pacientes suscetíveis à doença periodontal, devemos
observar nos preparos:
A) A área de col;
B) Tipo de término cervical;
C) Estética;
D) Somente A e B estão corretas;
E) As opções A, B e C estão corretas.
QUESTÃO 18
São fatores que irão influenciar na seleção de retentores para
Prótese Fixa, EXCETO:
A) Alinhamento dental;
B) Idade;
C) Condição socioeconômica;
D) Relações oclusais;
E) Extensão do espaço protético.

QUESTÃO 14
Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou
vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de
forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior
centro urbano do país. Indique a alternativa que contém
corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da
Síria, respectivamente.
A) Damasco e Allepo;
B) Sirte e Damasco;
C) Turquia e Aleppo;
D) Latakia e Turquia;
E) Jordânia e Argélia.

QUESTÃO 15
Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar
linhas de celular e internet em função da má qualidade dos
serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação
apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a
qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique
corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações:

QUESTÃO 19
Com relação aos princípios biomecânicos a serem considerados
nos preparos com finalidade protética, marque a opção
INCORRETA.
A) Retenção e estabilidade;
B) Selamento marginal;
C) Preservação da estrutura dentária;
D) Maleabilidade estrutural;
E) Preservação do periodonto.
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QUESTÃO 20
A localização subgengival das margens cervicais de uma Prótese
Fixa envolve os seguintes fatores:

QUESTÃO 26
Podemos afirmar sobre a classificação, segundo Elbrecht (1937),
dos rebordos residuais de extremidades livres:

A) Paciente com baixo risco de cárie praticamente zero;
B) Em dentes longos, para aumentar a retenção;
C) Localização onde não há estética envolvida;
D) Correção de defeitos erosivos amplos;
E) Em dentes longos, para diminuir a retenção.

A) O rebordo horizontal gera uma posição mais estática da sela
protética;
B) No rebordo ascendente distal a força resultante converge para
o interior do rebordo residual no sentido distal;
C) O tipo de rebordo mais desfavorável é o ascendente distal;
D) O rebordo descendente distal apresenta uma tendência de
tracionar para mesial o dente suporte contínuo ao espaço
protético;
E) O rebordo horizontal é o tipo de rebordo mais desfavorável.

QUESTÃO 21
Devemos analisar em modelos de estudo montados em
articuladores semi-ajustáveis no planejamento para um trabalho
reabilitador protético, EXCETO:
A) O enceramento diagnóstico;
B) As relações intermaxilares;
C) As desarmonias oclusais;
D) O registro da situação inicial do paciente;
E) O deslize de MIH para RC.
QUESTÃO 22
Marque a opção que contém uma contra-indicação para Prótese
Adesiva:
A) Elementos de contenção cêntrica;
B) Quantidade insuficiente de esmalte;
C) Elementos isolados;
D) Para restabelecimento de guia canina;
E) Contenção de dentes tratados ortodonticamente.
QUESTÃO 23
O espaço interoclusal apropriado para a realização de um
preparo de uma Prótese Fixa deve ser de:
A) 2,5 mm;
B) 1,0 mm;
C) 3,0 mm;
D) 2,0 mm;
E) 1,5 mm.
QUESTÃO 24
Caso esse espaço interoclusal não seja respeitado, as
consequências são:
A) Enfraquecimento da coroa;
B) Anatomia plana da face oclusal;
C) Perfuração da prótese;
D) As opções A, B e C estão corretas;
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
QUESTÃO 25
Em 1925, Kennedy propôs sua classificação baseada na posição
dos espaços edentados. Marque a opção que contém a correta
correlação:
A) Classe I – edentado posterior unilateral;
B) Classe II – edentado posterior bilateral;
C) Classe III – edentado anterior intercalar;
D) Classe IV – edentado posterior intercalar;
E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 27
São tipos de conectores maiores:
A) Para a maxila – cinta plana;
B) Para a maxila – barra de união vestibular;
C) Para a mandíbula – em forma de U ou ferradura;
D) Para a maxila – barra telescópica;
E) Para a maxila – barra sublingual.
QUESTÃO 28
“É o elemento da Prótese Parcial Removível que preenche os
espaços desdentados, fixando os dentes artificiais e remodelando
os tecidos gengivais ausentes.“ (Di Fiori)
A) Conectores;
B) Grampos;
C) Nichos;
D) Selas;
E) “attachments”.
QUESTÃO 29
Sobre o tipo de revestimento utilizado no processo de fundição
em ligas de Próteses Parcialmente Removíveis, marque a opção
correta.
A) A carga é a sílica na forma de critobalita, quartzo ou uma
mistura dos 2;
B) O aglutinante basicamente constitui-se de óxido de potássio;
C) O aglutinante basicamente constitui-se de óxido de magnésio;
D) Tem baixa resistência à temperatura de fundição das ligas
cobalto-cromo;
E) Possuem além do aglutinante um espessante, para melhor dar
os detalhes da PPR.
QUESTÃO 30
Pela especificação da ADA (Associação Dentária Americana), a
godiva é classificada em tipo I e II. Seguindo essa classificação, é
correto afirmar que:
A) A godiva tipo I é utilizada para a moldagem de desdentados
totais;
B) A godiva tipo II é conhecida como godiva para moldeira;
C) A godiva tipo II é menos viscosa quando plastificada do que a
do tipo I;
D) A godiva do tipo II é menos rígida quando endurecida do que a
do tipo I;
E) A godiva tipo II é conhecida como godiva para a moldagem de
desdentados totais.
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QUESTÃO 31
Sobre a pasta de óxido de zinco e eugenol, analise as opções a
seguir:

QUESTÃO 36
Podemos citar como uma causa do aparecimento de bolhas em
uma moldagem com elastômero:

I. É utilizada com finalidade corretiva e na moldeira individual;
II. Deve apresentar uma resistência ao escoamento à
temperatura bucal inferior àquela da godiva;
III. Durante o endurecimento existe uma contração muito grande,
não ocorrendo estabilidade dimensional.

A) Espessura excessiva de material;
B) Remoção prematura da moldagem da boca;
C) Movimentação da moldeira durante a polimerização;
D) Polimerização muito rápida, impedindo o escoamento;
E) Limpeza inadequada do molde.

Estão corretas:

QUESTÃO 37
Sobre os fatores físicos de estabilidade de uma Prótese Total,
marque a opção correta:

A) Somente I e II;
B) Somente II e III;
C) Somente I e III;
D) Somente I;
E) I, II e III.
QUESTÃO 32
Sobre a utilização dos hidrocolóides reversíveis para moldagem e
suas propriedades, marque a opção INCORRETA:
A) Após a remoção da moldagem da boca, sendo levado o gel ao
ar à temperatura ambiente, a sinérese se instala
imediatamente;
B) Após a remoção da boca, o gel sofre contração;
C) Após a remoção da boca, o gel sofre escoamento e expansão;
D) O gel é muito sujeito a tensões em áreas localizadas;
E) O modelo de gesso deve ser confeccionado imediatamente.
QUESTÃO 33
Podemos apontar como causas de distorção em uma moldagem
com alginato:
A) Manipulação prolongada do material;
B) Relação pó/água muito baixa;
C) Incorporação de ar durante a manipulação;
D) Remoção prematura da moldagem da boca;
E) Vazamento imediato.
QUESTÃO 34
Ainda sobre falhas possíveis nas moldagens com alginato, aponte
um fator responsável para a formação de bolhas de ar:
A) Relação água/pó muito baixa;
B) Incorporação de ar durante a manipulação;
C) Contaminação pela umidade;
D) Remoção prematura da boca;
E) Umidade ou detritos dos tecidos moldados.

A) Um plano inclinado desvia forças e provoca estabilidade;
B) Quanto mais paralelas forem as superfícies oclusais superior e
inferior, maior será a instabilidade;
C) O protesista deve procurar forças que atuem sempre em
ângulo reto;
D) Planos oclusais convergentes forçam as próteses a se
deslocarem no sentido ântero-posterior;
E) A linha de oclusão adequada deve estar dividindo a altura dos
dentes inferiores.
QUESTÃO 38
Posselt, em 1961, dividiu os movimentos mandibulares em
contactantes e não contactantes. Com relação a estes
movimentos, marque a alternativa INCORRETA:
A) Os movimentos contactantes correspondem ao conjunto dos
movimentos mandibulares realizados no plano horizontal;
B) Os movimentos não contactantes são os movimentos
mandibulares realizados no plano sagital;
C) Os movimentos contactantes são os movimentos
mandibulares realizados no plano sagital;
D) Os movimentos de abertura e fechamento são considerados
movimentos contactantes;
E) O movimento de lateralidade é considerado um movimento
contactante.
QUESTÃO 39
Marque a opção que correlaciona corretamente as colunas
segundo os diferentes tipos de tratamento com implantes
osseointegrados:
Classificação de
edentulismo

QUESTÃO 35
Marque a opção que contém a ordem crescente para a
deformação permanente dos elastômeros, quando submetidos a
uma deformação por compressão:
A) Silicona por adição, silicona por condensação, poliéter e
polissulfeto;
B) Alginato, silicona por condensação, poliéter e polissulfeto;
C) Silicona por condensação, poliéter, polissulfeto e alginato;
D) Silicona por condensação, alginato, poliéter e polissulfeto;
E) Poliéter, polissulfeto, silicona por adição e silicona por
condensação.

Tipo de prótese

A)

Edentado

Prótese total fixa
osseointegrada

B)

Classe I ou II

Overdenture

C)

Classe I ou II

D)
E)

Edentado
Classe III ou IV

Prótese parcial
fixa ossointegrada
Overdenture
Overdenture
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Esquema oclusal ideal

Oclusão
mutuamente
protegida
Oclusão
balanceada
Oclusão
balanceada
Função em grupo
Oclusão
mutuamente
protegida
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QUESTÃO 40
Na etiologia da SDDMF (Síndrome da Dor e Disfunção Miofacial),
o fator local fundamental é:

QUESTÃO 45
O que seria o Sistema Incremental nas Políticas Públicas de
Saúde Bucal?

A) A mordida aberta;
B) A mastigação unilateral;
C) O fator emocional;
D) O contato prematuro;
E) O desgaste de Patterson.

A) Manutenção do atendimento das crianças já em programa
preventivo, ignorando-se novas lesões;
B) Prioridade do programa preventivo na faixa etária de 6-12
anos, ignorando-se o curativo;
C) Atendimento uma única vez das crianças de 6-12 anos, com
tratamento curativo-preventivo;
D) Cuidados com a manutenção das crianças já atendidas nos
anos subsequentes, inclusive tratando as novas lesões;
E) É um sistema exclusivamente emergencial e restaurador, ou
seja, curativo.

QUESTÃO 41
Os mecanismos de referência e contra-referência são
fundamentais para:
A) A orçamentação do setor de saúde;
B) A hierarquização do sistema de saúde;
C) A integração entre as ações corretivas e preventivas do setor
de saúde;
D) A seleção adequada de recursos humanos do setor de saúde;
E) O controle social do sistema de saúde.
QUESTÃO 42
Dentro do contexto das políticas sociais do Brasil, a saúde como
direito constitucional tem sido percebida como:
A) Conjunto de ações coletivas de existência e qualidade de vida;
B) Expressão de decisão e gestão somente estatal;
C) Visão medicalizada, de forma globalizada;
D) Compreensão de saúde como um estado biológico;
E) Compreensão de saúde como ausência de doença.
QUESTÃO 43
Em 1996, foi feito um levantamento epidemiológico pela Divisão
de Saúde Bucal do Ministério da Saúde em crianças de 6 a 12
anos, em 27 capitais brasileiras. Baseado nisto, responda a
questão a seguir. Pela idade das crianças, o índice utilizado foi:
A) Ceo;
B) Russel;
C) Kennedy;
D) CPO-D;
E) Leavell.
QUESTÃO 44
“Marco histórico que assegurou a universalização do acesso aos
serviços de saúde, a integração das ações e unificação dos
serviços.” O texto se refere a:
A) Sistema Previdenciário;
B) Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde – PREV
SAÚDE;
C) Ações Integradas de saúde – AIS;
D) Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária
– CONASP;
E) DATASUS.

QUESTÃO 46
O impacto da redução de cárie dentária como resultado da
fluoretação das águas de abastecimento gira em torno de:
A) 10 a 20%;
B) 30 a 40%;
C) 50 a 60%;
D) 70 a 80%;
E) 90 a 100%.
QUESTÃO 47
Das opções abaixo, qual seria um exemplo de serviço complexo
segundo o nível de atenção no setor público odontológico?
A) Biópsias para de diagnóstico de câncer bucal;
B) Tratamento periodontal avançado;
C) Instalação de prótese total;
D) Tratamento endodôntico;
E) Aplicação de bochechos diários.
QUESTÃO 48
A Vigilância Sanitária regulamentou a quantidade mínima de flúor
que um dentifrício deve conter, após 1 ano de fabricação. Esse
valor é de:
A) 200 ppm;
B) 300 ppm;
C) 400 ppm;
D) 500 ppm;
E) 600 ppm.
QUESTÃO 49
Você, protesista, atua diretamente em que nível de prevenção?
A) 1º;
B) 2º;
C) 3º;
D) 4º;
E) 5º.
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QUESTÃO 50
Sobre os CEOs (Centro de Especialidades Odontológicas),
marque a opção INCORRETA:
A) Os centros são uma das frentes de atuação do Brasil
Sorridente;
B) A implantação dos CEOs funciona por meio de parceria entre
estados, municípios e governo federal;
C) Cada CEOs recebe recursos diretamente do Ministério da
Saúde;
D) Os CEOs do tipo I são aqueles com 3 cadeiras odontológicas;
E) O repasse dos recursos é feito indiretamente; são repassados
primeiramente aos municípios e posteriormente aos CEOs.
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