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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto que servirá de base para as questões 01 a 
07:  
 

TENTAÇÃO 
 

Ela estava com soluço. E como se não bastasse a 
claridade das duas horas, ela era ruiva. 

Na rua vazia as pedras vibravam de calor - a 
cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua 
casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa 
esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se 
não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a 
interrompia de momento a momento, abalando o queixo 
que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma 
menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, 
desalento contra desalento. Na rua deserta nenhum sinal 
de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma 
revolta involuntária. Que importava se num dia futuro 
sua marca ia fazê-la erguer insolente uma cabeça de 
mulher? Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas. O que a salvava era 
uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-
a com um amor conjugal já habituado, apertando-a 
contra os joelhos. 

Foi quando se aproximou a sua outra metade 
neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de 
comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, 
acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de 
um cão. Era um basset lindo e miserável, doce sob a sua 
fatalidade. Era um basset ruivo. 

Lá vinha ele trotando, à frente de sua dona, 
arrastando seu comprimento. Desprevenido, 
acostumado, cachorro.  

A menina abriu os olhos pasmada. Suavemente 
avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua 
vibrava. Ambos se olhavam. 

Entre tantos seres que estão prontos para se 
tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que 
viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia 
suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, 
fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande 
soluço sacudiu-a desafinado. Ele nem sequer tremeu. 
Também ela passou por cima do soluço e continuou a 
fitá-lo. 

Os pêlos de ambos eram curtos, vermelhos. 
Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se 

apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia 
tempo. Sabe-se também que sem falar eles se pediam. 
Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.  

No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto 
sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no 
meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães 
maiores, de tantos esgotos secos - lá estava uma menina, 
como se fora carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam 
profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um 
instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez 
à gravidade com que se pediam. 

Mas ambos eram comprometidos. 

Ela com sua infância impossível, o centro da 
inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher. 
Ele, com sua natureza aprisionada. 

A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O 
basset ruivo afinal despregou-se da menina e saiu 
sonâmbulo. Ela ficou espantada, com o acontecimento 
nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe 
compreenderiam. Acompanhou-o com olhos pretos que 
mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e os joelhos, 
até vê-lo dobrar a outra esquina. 

Mas ele foi mais forte que ela. Nem uma só vez 
olhou para trás. 

Clarice Lispector 

 

QUESTÃO 01 

Observando as características inerentes ao texto, 
podemos classificá-lo quanto ao gênero em: 
 
A) Epopeia; 
B) Conto; 
C) Resenha; 
D) Dissertação; 
E) Diário. 
 

QUESTÃO 02 

Não podemos inferir sobre o texto lido: 
 
A) Ser ruivo era ser diferente e sofrer preconceito por 

essa diferença; 
B) A menina mora em uma cidade pequena; 
C) O amor da menina pelo cão durou o resto de sua vida, 

ela jamais o esqueceu; 
D) O cachorro chamou a atenção da menina porque 

também era ruivo, ela via nele sua outra metade; 
E) O título do texto é uma metáfora que significa querer o 

proibido. 
 

QUESTÃO 03 

Identifique entre as palavras tiradas do texto nos itens a 
seguir a que tem o número de letras maior que o número 
de fonemas. 
 
A) Claridade; 
B) Bolsa; 
C) Desalento; 
D) Serem; 
E) Esgotos. 
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QUESTÃO 04 

Observe os trechos extraídos do texto: 
 
“...abalando o queixo que se apoiava conformado na 
mão” 
“Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la 
erguer insolente uma cabeça de mulher?” 
“Foi quando se aproximou a sua outra metade neste 
mundo, um irmão em Grajaú” 
“Pediam-se com urgência, com encabulamento, 
surpreendidos.” 
 
Os vocábulos destacados são classificados 
morfologicamente, respectivamente, em: 
 
A) Pronome relativo, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
B) Conjunção integrante, pronome interrogativo, parte 

integrante do verbo, pronome recíproco; 
C) Pronome relativo, pronome indefinido , pronome 

apassivador, pronome reflexivo; 
D) Pronome indefinido, pronome relativo, pronome 

apassivador, pronome recíproco; 
E) Pronome relativo, pronome indefinido, parte 

integrante do verbo, pronome apassivador. 
 

QUESTÃO 05 

Em: “Por enquanto ela estava sentada num degrau 
faiscante da porta, às duas horas.” Observa-se a 
obrigatoriedade do uso do sinal indicativo de crase. 
Marque a opção em que o uso da crase é facultativo: 
 
A) Você gostou do molho à bolonhesa? 
B) Às vezes, somos surpreendidos pelo destino; 
C) Voltei à casa dos meus pais, depois de vários anos 

longe; 
D) Fui à Bolívia nas férias escolares; 
E) Entreguei o convite à minha amiga.  
 

QUESTÃO 06 

Analise o trecho: “Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, 
séria”. Indique a alternativa que contém erro na análise 
sintática do mesmo: 
 
A) O predicado é verbo-nominal; 
B) Em: “olhava-o” o termo destacado é objeto direto; 
C) Sob os cabelos é adjunto adverbial; 
D) O sujeito é desinencial; 
E) O período é simples. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 07 

As palavras claridade, desalento e guarda-sol foram 
formadas, respectivamente, pelo processo de:  
 
A) Composição por aglutinação, derivação prefixal e 

composição por justaposição; 
B) Derivação sufixal, derivação prefixal e  composição 

por justaposição; 
C) Derivação imprópria, derivação parassintética e 

composição por justaposição; 
D) Derivação sufixal, derivação prefixal e composição por 

aglutinação; 
E) Derivação prefixal, derivação parassintética e 

composição por aglutinação. 
 

QUESTÃO 08 

Veja esta frase de Rubem Alves: “As palavras só têm 
sentido se nos ajudam a ver o mundo melhor. 
Aprendemos palavras para melhorar os olhos". 
 
As orações destacadas podem ser classificadas 
sintaticamente, respectivamente, como: 
 
A) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial consecutiva; 
B) Oração principal e oração subordinada adverbial final 

reduzida de infinitivo; 
C) Oração subordinada adverbial condicional e oração 

subordinada adverbial  final reduzida de infinitivo; 
D) Oração subordinada substantiva completiva nominal e 

oração subordinada adverbial temporal; 
E) Oração principal e oração subordinada adverbial 

consecutiva. 
 

QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa que apresenta erro de regência 
verbal: 
 
A) O filme a que assisti foi maravilhoso; 
B) Aquele é o candidato em cujas palavras acreditei; 
C) A polícia vai proceder a um inquérito; 
D) Informei-lhe sobre o horário da prova; 
E) Carlos Drummond de Andrade é um autor de cuja 

obra gosto. 
 

QUESTÃO 10 

Há erro de concordância em: 
 
A) O relógio da igreja bateu doze horas; 
B) Os Estados Unidos elegeu o presidente; 
C) Os candidatos mesmos preencheram o formulário de 

inscrição; 
D) Visitamos museus e igrejas maravilhosas; 
E) Haverá dias mais difíceis, mas devemos seguir em 

frente. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Daniela dispõe em sua casa de 8 espécies de frutas 
diferentes. Ela deseja fazer uma salada contendo 6 
espécies de frutas diferentes. A quantidade de tipos de 
saladas diferentes ela pode fazer variando as espécies de 
frutas é: 
 
A) 20; 
B) 23; 
C) 28; 
D) 34; 
E) 45. 
 

QUESTÃO 12 

A afirmação “Se um jogador de futebol é alto então ele é 
eficiente no jogo aéreo.” é equivalente a: 
 
A) “Se um jogador de futebol não é eficiente no jogo 

aéreo então ele não é alto.” 
B) “Se um jogador de futebol não é alto então ele é 

eficiente no jogo aéreo.” 
C) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele é alto.” 
D) “Se um jogador de futebol não é alto então ele não é 

eficiente no jogo aéreo.” 
E) “Se um jogador de futebol é eficiente no jogo aéreo 

então ele não é alto.” 
 

QUESTÃO 13 

Numa fazenda utilizam-se em média 2000 kg de ração 
para alimentar 40 vacas durante 10 dias. Num 
determinado dia, estando o estoque vazio, a fazenda 
recebe 800 kg dessa ração para alimentar 32 vacas. 
Podemos afirmar que essa ração será suficiente para: 
 
A) 4 dias; 
B) 5 dias; 
C) 6 dias; 
D) 7 dias; 
E) 8 dias. 
 

QUESTÃO 14 

Uma dona de casa comprou 9 pães. O padeiro informou 
que todos os pães pesavam 50g exceto um deles, que 
pesava menos de 50g. Usando uma balança de dois 
pratos, o número mínimo de pesagens que se pode fazer 
para descobrir qual dos pães não tem 50g é: 
 
A) 1; 
B) 2; 
C) 3; 
D) 4; 
E) 5. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 

Pedro estava lendo um livro e na segunda feira leu da 
página 128 até a página 175. Na terça feira ele leu 
algumas páginas. Na quarta feira ele leu da página 199 
até a página 236. A quantidade de páginas que Pedro leu 
na segunda feira e na quarta feira foi: 
 

A) 83; 
B) 84; 
C) 85; 
D) 86; 
E) 87. 
 

ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

O ex-presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), 
ministro Carlos Ayres Britto, disse que encerraria sua 
carreira no Judiciário brasileiro “com o sentimento de 
dever cumprido”. Britto trabalhou como presidente da 
Casa até sexta-feira (16 de novembro), quando se 
aposentou compulsoriamente por completar 70 anos. 
Além de Ayres Brito, que outro ministro também se 
aposentou compulsoriamente em 2012: 
 

A) João Leitão de Abreu; 
B) Evandro Cavalcante Lins e Silva; 
C) Aliomar de Andrade Baleeiro; 
D) Enrique Ricardo Lewandowiski; 
E) Antonio Cezar Peluso. 
  

QUESTÃO 17 

Veja as afirmações abaixo extraídas do Jornal o Globo: 
 

I. “Com carga tributária comparável à de países de 
primeiro mundo, o Brasil arrecada mais impostos e 
contribuições, tanto federais quanto locais, que a 
maioria dos países da América Latina e inclusive de 
países ricos e industrializados; 

II. Enquanto no Brasil, a carga tributária é de 32,4% do 
Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de bens e 
serviços produzidos no país), na média de 15 países 
analisados na América Latina, ela é de 19,4%, ou seja, 
o Brasil tem uma carga tributária 67% maior; 

III. Na América Latina, o país só fica atrás da Argentina, 
cuja receita tributária alcançou 33,5% do PIB em 
2010; 

IV. O Brasil também não se sai bem na comparação com 
os países da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), os mais 
desenvolvidos do mundo: a carga nacional, em 2010, 
superou a de 17 dos 34 países da organização, sendo 
maior que nações como Austrália, Canadá, Japão, 
Nova Zelândia, Espanha, Suíça e Estados Unidos. 

 

Estão CORRETAS as afirmações: 
 

A) Apenas I e II; 
B) I, II, III e IV; 
C) Apenas I, III e IV; 
D) Apenas I e IV; 
E) Nenhuma afirmação está correta. 
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QUESTÃO 18 

Um dos projetos de lei em discussão na Câmara Federal 
neste final de ano de 2012 foi o que trata do Marco Civil 
da Internet. Assinale a opção que define corretamente o 
objetivo deste projeto: 
 
A) Definir os critérios para utilização da internet no 

fortalecimento da união civil entre pessoas do mesmo 
sexo; 

B) Delimitar os horários para exibição de programas com 
conteúdo genuinamente nacional na rede mundial de 
computadores; 

C) Estabelecer os critérios para uso das redes sociais 
entre as camadas menos favorecidas da população 
brasileira; 

D) Definir as penalidades para os usuários menores de 
idade que praticam bullying na rede mundial de 
computadores; 

E) Estabelecer direitos de usuários e responsabilidades 
de provedores e servirá de base para leis e futuras 
decisões envolvendo a rede mundial de computadores 
no Brasil. 

 

QUESTÃO 19 

A Fifa confirmou, neste final de ano, todas as seis sedes 
pré-selecionadas para a competição de ensaio para a 
Copa do Mundo.  E as ameaçadas Recife e Salvador 
conseguiram escapar de um possível corte. Com isso, cai 
por terra a possibilidade de mais um jogo na capital 
cearense na competição que contará com a participação 
de Brasil, Uruguai, México, Espanha, Itália, Japão, Taiti e 
mais um participante africano. 
Assinale a opção em que a cidade nela indicada NÃO será 
sede da Copa das Confederações: 
 
A) Fortaleza; 
B) Rio de Janeiro; 
C) São Paulo; 
D) Belo Horizonte; 
E) Brasília. 
 

QUESTÃO 20 

“No Brasil, existem diferentes tipos de royalties, pagos ao 
governo ou à iniciativa privada. Os royalties pagos ao 
governo, por exemplo, são relativos à extração de 
recursos naturais minerais, como minérios metálicos ou 
fósseis, como carvão mineral, petróleo e gás natural, ou 
pelo uso de recursos naturais como a água, em casos 
como represamento da água em barragens hidrelétricas. 
Cada tipo de royalty, oriundo da exploração ou extração 
de determinados recursos, obedece a uma legislação 
específica, que cobra porcentagens distintas do valor 
final do produto extraído ou utilizado, e distribui esta 
renda de formas diferentes entre o Governo federal, os 
estados e os municípios”. (Fonte Wikipédia) 
Sobre o pagamento de royalties no Brasil NÃO É 
CORRETO afirmar: 
 
A) No Brasil, o petróleo pertence aos Estados, embora a 

Lei 9 478/1997 garanta que, após extraído, a posse do 
petróleo passa a ser da empresa que realiza a extração 
deste recurso natural, mediante o pagamento dos 
royalties ao governo; 

B) Atualmente, está em discussão a mudança no sistema 
de distribuição dos royalties do petróleo no Brasil, 
com a votação de uma nova lei ordinária para 
regulamentar esta questão, conforme previsto pela 
Constituição; 

C) No caso do petróleo e do gás, o royalty trata-se da 
compensação financeira paga ao proprietário da terra 
ou área em que ocorre a extração ou mineração de 
petróleo ou gás natural; 

D) Ainda não existe uma legislação que padronize os 
diferentes sistemas de cobrança e distribuição dos 
royalties existentes no Brasil, para cada tipo de 
recurso natural sob a posse do Estado; 

E) No Brasil, o uso de alguns recursos naturais finitos e 
de natureza pública, como o uso do espectro 
eletromagnético por empresas de comunicação, 
telecomunicações ou radiodifusão, não é objeto de 
cobrança de royalties. 

 

 
Anotações 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Material de moldagem do grupo elástico hidrocolóide 
reversível:  
 
A) Godiva; 
B) Agar; 
C) Gesso paris; 
D) Alginato; 
E) Pasta zinco enólica. 
 

QUESTÃO 22 

A síncope vasovagal é a mais comum das síncopes que 
ocorrem no consultório odontológico, diante deste 
quadro o equipe odontológica deve: 
 
A) Avaliar o grau de consciência do paciente, colocá-lo na 

posição supina com os membros inferiores levemente 
elevados, monitorar os sinais vitais e, caso a 
recuperação do paciente não seja imediata, solicitar 
auxílio médico de urgência; 

B) Avaliar o grau de consciência do paciente, colocá-lo de 
pé, monitorar os sinais vitais e oxigenar; 

C) Avaliar o grau de consciência do paciente, colocá-lo 
sentado com as pernas cruzadas e oferecer água ao 
paciente; 

D) Avaliar o grau de consciência do paciente, colocá-lo 
deitado ventralmente com os membros inferiores 
levemente elevados, monitorar os sinais vitais e, caso 
a recuperação do paciente não seja imediata, solicitar 
auxílio médico de urgência; 

E) Avaliar o grau de consciência do paciente, em seguida 
aplicar adrenalina, colocá-lo deitado ventralmente 
com os membros inferiores levemente elevados, 
oferecer água ao paciente e oxigenar. 

 

QUESTÃO 23 

Marque a opção correta, considerando a que seria a 
sequência correta para a higienização das mãos:  
 
I. Enxaguar as mãos em água corrente; 
II. Friccionar a região lateral da mão contra a mão 

oposta; 
III. Colocar 3 mL de sabão comum líquido na palma da 

mão e espalhar pelas duas mãos e antebraços; 
IV. Fechar a torneira com auxílio do papel toalha 

descartável; 
V. Enxugar as mãos com papel toalha; 
VI. Retirar anéis, pulseiras, relógios das mãos e 

antebraços; 
VII. Friccionar o polegar e sua região interdigital. 
 
A) VI, II, V, III, I, IV, VII; 
B) VI, III, II, VII, I, V, IV; 
C) III, VII, II, I, V, IV, VI; 
D) III, II, VII, I, V, IV, VI; 
E) VI, III, VII, II, I, V, IV. 
 
 

QUESTÃO 24 

Sobre fixação da trajetória de inserção, marque a opção 
incorreta:  
 
A) O método da cimentação de uma haste metálica no 

modelo é o mais preciso. O modelo deve possuir uma 
base resistente para permitir a perfuração e não ser 
fraturado; 

B) O método por traços realizados no modelo deve 
possuir uma base de no mínimo um centímetro; 

C) No método da seleção de três pontos, selecionam-se 
três pontos (um anterior e dois posteriores), que se 
encontram na mesma altura (mesmo plano); 

D) No método pela cimentação de uma haste metálica no 
modelo, a haste metálica não muito longa é fixada na 
platina do delineador; 

E) A fixação da trajetória de inserção tem como 
finalidade reposicionar de forma precisa o modelo na 
platina. 

 

QUESTÃO 25 

Os grampos apresentam seis propriedades ou princípios 
de funcionamento, são eles: 
 
A) Retenção, reciprocidade, suporte ou fixação, 

estabilidade, circunscrição e passividade; 
B) Retenção, reciprocidade, suporte ou fixação, oposição, 

circunscrição e passividade; 
C) Retenção, maleabilidade, suporte ou fixação, 

estabilidade, circunscrição e atividade; 
D) Retenção, maleabilidade, suporte ou fixação, 

instabilidade, circunscrição e passividade; 
E) Retenção, maleabilidade, suporte ou fixação, oposição, 

circunscrição e atividade; 
 

QUESTÃO 26 

É um instrumento usado para determinar o paralelismo 
relativo de duas ou mais superfícies dentais:  
 
A) Delineador; 
B) Vibrador; 
C) Espessômetro; 
D) JIG; 
E) Dupla barra. 
 

QUESTÃO 27 

É o elemento constituinte do delineador ao qual o 
modelo é fixado para determinar a trajetória de inserção:  
 
A) Haste vertical fixa; 
B) Mandril de fixação das pontas acessórias; 
C) Parafuso da junta universal; 
D) Platina; 
E) Braço horizontal móvel. 
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QUESTÃO 28 

Trata-se da última e mais simples fase do trabalho de 
ceroplastia:  
 
A) Ceroplastia do corpo; 
B) Ceroplastia dos conectores menores e das placas 

proximais; 
C) Ceroplastia das barras; 
D) Ceroplastia das malhas das selas; 
E) Ceroplastia dos braços de retenção. 
 

QUESTÃO 29 

Consiste na colocação de cera rosa fundida em certas 
regiões do modelo de trabalho, após elaboração do 
desenho de execução a fim de definir detalhes que 
devem contar do modelo de revestimento:  
 
A) Composição da liga do modelo de trabalho; 
B) Expansão térmica de volume do modelo de trabalho; 
C) Fixação do modelo de trabalho; 
D) Alívio do modelo de trabalho; 
E) Fundição do modelo de trabalho. 
 

QUESTÃO 30 

Para a confecção da prótese parcial removível, é 
necessário o envio pelo cirurgião-dentista ao laboratório 
dos seguintes elementos, exceto:  
 
A) Modelo de trabalho com base alta e plana, recortado e 

livre de bolhas; 
B) Modelo de estudo delineado e desenhado; 
C) Guia de transferência da trajetória de inserção; 
D) Modelo antagonista; 
E) Modelo em revestimento. 
 

QUESTÃO 31 

Dos materiais abaixo, qual não é utilizado no processo de 
acabamento e polimento:  
 
A) Pedras montadas; 
B) Pontas montadas; 
C) Taças de borrachas; 
D) Feltro com ruge; 
E) Esponja lisa. 
 

QUESTÃO 32 

Com relação às características de montagem padrão dos 
dentes superiores artificiais, marque a opção correta: 
 
A) A face mesial do incisivo central superior deve ficar 

perpendicular à linha mediana; 
B) A face mesial do incisivo lateral superior deve manter 

contato com o molar superior; 
C) A face mesial do canino superior deve tocar o incisivo 

lateral superior; 
D) As cúpides vestibular e palatina dos molares tocam a 

face mesial do plano antagonista; 
E) As quatro cúspides dos pré-molares tocam a 

superfície oclusal do plano antagonista. 
 

QUESTÃO 33 

O aspecto final do colo gengival coincide com o da face 
anatômica do dente. Levando essa afirmativa em 
consideração, analise as afirmativas abaixo e em seguida 
marque a opção correta:  
 

I. A altura da borda gengival do incisivo central 
superior é maior que a do incisivo lateral superior; 

II. A altura da borda gengival do incisivo central 
superior é menor que a do canino superior; 

III. A altura da borda gengival do incisivo lateral superior 
é menor que a do canino superior. 

 

A) Apenas I está certo; 
B) Apenas III está certo; 
C) Apenas I e III estão certas; 
D) I, II e III estão certas; 
E) Todas estão erradas. 
 

QUESTÃO 34 

São dados importantes retirados da análise dos modelos 
de estudos para o planejamento de uma prótese parcial 
removível, exceto:  
 

A) Localização dos dentes remanescentes; 
B) Disposição dos dentes remanescentes; 
C) Qualidade morfológica da área de suporte; 
D) Forma da área de suporte; 
E) Qualidade do tecido ósseo. 
 

QUESTÃO 35 

Não há necessidade dos registros oclusais para a 
montagem dos trabalhos protéticos em articulador semi-
ajustável para: 
 

A) Prótese unitária; 
B) Prótese fixa unilateral; 
C) Prótese fixa bilateral; 
D) Prótese fixa removível; 
E) Reabilitação oral. 
 

QUESTÃO 36 

O Técnico em Prótese Dentária deve usar máscara 
filtrante conta pó para evitar que doença: 
 

A) Lesão por esforço repetitivo - LER; 
B) Silicose; 
C) Escorbuto; 
D) Cifose; 
E) Osteoporose. 
 

QUESTÃO 37 

O titânio comercialmente puro (TiCP) é considerado um 
material promissor para dispositivos protéticos dentais 
por apresentar as seguintes propriedades, exceto: 
 

A) Baixo peso específico; 
B) Boa resistência mecânica; 
C) Elevada resistência à corrosão; 
D) Excelente biocompatibilidade; 
E) Temperatura de fusão é elevada e grande reatividade 

química nessas temperaturas. 
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QUESTÃO 38 

As ligas metálicas de cobalto-cromo Co-Cr utilizadas na 
confecção da armação metálica tem a sua popularidade 
atribuída, exceto: 
 
A) À baixa densidade; 
B) Ao alto módulo de elasticidade; 
C) Ao baixo custo do material; 
D) À resistência à descoloração; 
E) À possibilidade de uso de planos guia mais altos. 
 

QUESTÃO 39 

A aplicação de porcelana, assim como o tratamento da 
infraestrutura, dependem: 
 
A) Do sistema cerâmico; 
B) Do tipo de liga empregada; 
C) Das variações técnicas; 
D) Do equipamento do técnico em laboratório; 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 

QUESTÃO 40 

É através dessa técnica que se garante a efetividade da 
união metal x porcelana: 
 
A) Usinagem;  
B) Acrilização; 
C) Fundição; 
D) Aplicação do opaco; 
E) Soldagem. 
 

QUESTÃO 41 

Os troquéis devem apresentar as seguintes 
características, exceto: 
 
A) Devem ser feito com material duro, resistente e 

estável; 
B) Devem permitir uma reprodução precisa do preparo; 
C) Devem ser facilmente removidos e reinseridos no 

modelo de trabalho; 
D) Devem permitir que as margens do preparo sejam 

recortadas; 
E) Devem possuir margens que não permitam 

demarcações. 
 

QUESTÃO 42 

A obtenção de peças fundidas em monobloco, uma 
prática relativamente comum em prótese fixa, mas que 
deve ser evitada, tem como objetivo de evitar a 
necessidade de: 
 
A) Usinagem; 
B) Soldagem; 
C) Polimerização; 
D) Acrilização; 
E) Fundição. 
 
 
 
 

QUESTÃO 43 

Marque a opção correta com a relação às razões pelas 
quais a fundição das infraestruturas em monobloco ou 
peça única deve ser evitada:  
 
I. Qualquer material de moldagem apresenta contração 

de polimerização que varia de 0,11 a 0,45%; 
II. Os gessos especiais sofrem expansão de presa média 

de 0,9%; 
III. Técnicas de moldagem que incluem moldeiras 

parciais e casquetes e dois materiais distintos 
(poliéter ou mercaptana e alginato) podem 
apresentar deficiência de assentamento, assim, o 
molde dos dentes preparados não se encontra 
exatamente na mesma posição que ocupa a boca. 

 
A) Apenas I está correta;  
B) Apenas II está correta; 
C) Apenas I e II estão corretas; 
D) Apenas II e III estão corretas; 
E) I, II, e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 44 

O material resinoso ideal para a confecção da base da 
prótese parcial removível deve apresentar as seguintes 
características:  
 
I. Deve ser inicial e obrigatoriamente prensado;  
II. Possui coloração compatível com os tecidos 

circulantes; 
III. É dimensionalmente estável e apresenta fidelidade 

absoluta. 
 
A) Apenas I está correta;  
B) Apenas I e III estão corretas; 
C) Apenas II está correta; 
D) Apenas II e III estão corretas; 
E) I, II, e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 45 

Sabendo-se que as misturas de porcelanas são 
produzidas para as diferentes aplicações que têm na 
fabricação de restaurações metalocerâmicas, marque a 
opção correta:  
 
A) A porcelana de corpo é aplicada como uma primeira 

capa cerâmica;  
B) A porcelana opaca mascara a cor da liga; 
C) A porcelana incisal é responsável pela adesão 

metalocerâmica; 
D) A porcelana opaca é queimada sobre a porcelana 

incisal; 
E) A porcelana incisal é queimada sobre a porcelana 

opaca. 
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QUESTÃO 46 

No Laboratório, o técnico geralmente desgasta a resina 
da base da prótese antes do reparo e, se os agentes 
microbianos presentes na saliva tiverem penetrado nas 
porosidades da resina, existe a possibilidade de serem 
disseminados através dos aerossóis produzidos durante 
os procedimentos de ajuste e polimento. Dessa forma, os 
microorganismos podem ser inalados pelos técnicos em 
prótese dentária trazendo o risco de:  
 
A) Infecção oportunista; 
B) Infecção cruzada; 
C) Infecção endógena; 
D) Infecção direta; 
E) Infecção puerperal. 
 

QUESTÃO 47 

A prótese total retida por implantes tem algumas 
vantagens, exceto:  
 
A) Redução de tempo e custo; 
B) Amplo espectro de indicação; 
C) Menos dificuldades com a estética e a função; 
D) Higiene bucal mais simples; 
E) A prótese é mucossuportada o que requer avaliações 

na estabilidade da posição e reembasamentos. 
 

QUESTÃO 48 

Sobre a prótese total implantossuportada, analise as 
afirmativas e marque a opção correta:  
 
A) A ferulização da prótese no segmento anterior por 

meio de uma barra serve como retenção para a 
prótese total; 

B) Ela pode ser rígida ou móvel ao redor no segmento 
posterior; 

C) É mucossuportada no segmento anterior; 
D) Uma barra oval, arredondada ou reta, montada sobre 

dois implantes não representa um eixo de rotação;  
E) Três ou mais implantes alinhados para formar um 

ângulo diminuirão a rigidez e a estabilidade. 
 

QUESTÃO 49 

Tipo de prótese total que é instalada sobre dentes ou 
raízes remanescentes: 
 
A) Prótese parcial fixa; 
B) Prótese fixa convencional; 
C) Prótese parcial removível convencional; 
D) Overdenture; 
E) Prótese unitária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 50 

Com relação às resinas, quando foram introduzidos os 
materiais ativados por luz, estes geraram grande 
interesse devido a alguns fatores, exceto: 
 
A) Melhora que proporcionaram em relação à estética; 
B) Facilidades como material de pasta única; 
C) Grande estabilidade de cor; 
D) Maior contração volumétrica;  
E) Redução de tempo de polimerização. 
 
 

 




