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Prova I – Língua Portuguesa  
20 questões

Texto 1

Executivos desatam o nó
A gravata, símbolo do mundo corporativo, começa a perder espaço nas empresas

Priscilla Portugal
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Nickolas  Suzuki,  de 28 anos,  se  sentiu  como um peixe fora  d’água  no  dia  em que 
começou a trabalhar no  site Apontador, em abril de 2007. Vindo de uma tradicional editora, 
chegou à empresa que fornece mapas e rotas na  Internet com os trajes com os quais estava 
acostumado a trabalhar: terno bem cortado, camisa lisa e um nó de gravata impecável. Bastou 
pisar na recepção para ser avaliado da cabeça aos pés. “Eu, particularmente, gosto de usar terno e 
gravata, mas, quando resolvo vir assim ao trabalho, o pessoal estranha”, diz Suzuki. O terno 
pode  até  ser  tolerado,  mas  a  gravata  não  tem  espaço  na  empresa.  E  isso  não  é  uma 
particularidade do setor de tecnologia. Cada vez mais, a peça do vestuário que é considerada um 
dos maiores símbolos do mundo corporativo perde espaço nas empresas. “Gostaria que todos nos 
libertássemos da escravidão de usar terno e gravata”, conta Edson Rodriguez, vice-presidente da 
consultoria Thomas International do Brasil. “Mas sei que isso não é um privilégio de todas as 
áreas profissionais”.

http://www.terra.com.br/istoedinheiro

01. A respeito do título e do subtítulo do texto, é correto afirmar que:

A) a expressão “símbolo do mundo corporativo” repete uma informação dada.
B) o substantivo “nó” e o verbo “desatar” pertencem a campos semânticos distintos. 
C) o subtítulo é determinante para a compreensão do sentido polissêmico de “nó”.
D) o artigo definido determinante da palavra “nó” identifica um referente já conhecido do leitor. 
E) a relação de sentido entre “executivos” e “empresas” é acessória para determinar o teor da reportagem.

02. Releia os períodos e assinale a alternativa que apresenta a análise correta acerca deles.

I. “Nickolas Suzuki,  de 28 anos,  se sentiu como um peixe fora d’água no dia em que começou a 
trabalhar no site Apontador, em abril de 2007” (linhas 01-02).

II. “Vindo de uma tradicional editora, chegou à empresa que fornece mapas e rotas na Internet com os 
trajes  com os  quais estava acostumado a trabalhar:  terno bem cortado,  camisa  lisa  e  um nó de 
gravata impecável” (linhas 02-04).

A) As idéias do período II são redundantes em relação ao que se afirma em I.
B) A elipse do sujeito em II gera ambigüidade, diferente do que acontece em I. 
C) O período II apresenta o fator por que Nickolas Suzuki “se sentiu como um peixe fora d’água” (I).
D) O pronome relativo “que”, em (I), exerce a mesma função sintática do pronome relativo “que”, em (II).
E) Há, entre as expressões “site Apontador” (I) e “tradicional editora” (II), uma relação semântica de 

hiperonímia.

03. A forma verbal destacada em “A gravata, símbolo do mundo corporativo,  começa a perder espaço nas 
empresas” indica que a ação:

A) repete-se sistematicamente.
B) conclui-se logo após a fala.
C) desenvolve-se gradualmente.
D) concretiza-se no ato da fala.
E) realiza-se por um tempo determinado.

04. Assinale a alternativa que apresenta a frase na qual a palavra peça está empregada no mesmo sentido que 
ela assume no texto, na linha 08.
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A) Quebraram a peça mais útil do meu aparelho de chá.
B) O conto premiado no concurso é uma peça inesquecível.
C) Todos me pregaram uma peça no dia do meu aniversário.
D) É verdade que ele convidou aquela peça para a festa dele.
E) No recital, os músicos apresentaram uma peça de Mozart.

05. Assinale a alternativa em que a posição espacial ocupada pelo enunciador é depreendida das palavras por 
ele enunciadas.

A) “começou a trabalhar no site Apontador, em abril de 2007” (linha 02).
B) “chegou à empresa [...] com os trajes com os quais estava acostumado a trabalhar” (linhas 03-04).
C) “Bastou pisar na recepção para ser avaliado da cabeça aos pés” (linhas 04-05).
D) “quando resolvo vir assim ao trabalho, o pessoal estranha” (linha 06).
E) “Gostaria que todos nos libertássemos da escravidão” (linhas 09-10).

06.  O período “Bastou pisar  na  recepção para  ser  avaliado da cabeça aos  pés”  (linhas  04-05)  pode ser  
reescrito, sem alteração do sentido que assume no texto, da seguinte forma:

A) “Bastou eu pisar na recepção para que eu seja avaliado da cabeça aos pés”.
B) “Para que fosse avaliado da cabeça aos pés, bastava que pisasse na recepção”.
C) “Bastou ter pisado na recepção para que eu fosse avaliado da cabeça aos pés”.
D) “Bastou que pisasse na recepção para que fosse avaliado da cabeça aos pés”.
E) “Tendo em vista ser avaliado da cabeça aos pés, bastaria que pisasse na recepção”.

07. Na frase “O terno pode até ser tolerado” (linhas 06-07), a palavra em destaque:

A) enfatiza a idéia de inclusão do terno como algo aceitável.
B) explicita a idéia de proximidade do terno como algo detestável.
C) denota a possibilidade de o terno ser algo abominável.  
D) ressalta a idéia de inclusão do terno como algo rejeitável.
E) suaviza a idéia de exclusão do terno como algo tolerável.

08. Assinale a alternativa em que o termo destacado está analisado sintaticamente de forma correta.

A) “sentiu [...] no dia em que começou” (linhas 01-02) – objeto indireto.

B) “começou a trabalhar no site Apontador”  (linha 02) – adjunto adverbial. 

C) “chegou à empresa que fornece mapas” (linha 03) – objeto direto.

D) “Bastou pisar na recepção” (linhas 04-05) – núcleo do sujeito.
E) “a peça do vestuário [...] perde espaço” (linhas 08-09) – complemento nominal.

 

09. Assinale a alternativa em que o futuro do pretérito denota o mesmo sentido depreendido em “Gostaria 
que todos nos libertássemos da escravidão de usar terno e gravata” (linhas 09-10).
A) Eu teria talvez uns quatorze anos quando saí de casa.

B) Desejaríamos ouvi-lo sobre os últimos acontecimentos.  

C) Depois de instalado, o bar se transformaria em sua outra casa. 

D) Quem seria aquele sujeitinho que estava encostado no balcão?

E) Se tivessem ouvido minhas palavras, essa tragédia não aconteceria.

10. Acerca dos encontros vocálicos presentes em sei e escravidão, assinale a única alternativa correta. 

A) O encontro ei classifica-se quer como ditongo quer como hiato.
B) O ditongo ei é interverbal, ou seja, ocorre no interior da palavra.
C) Ambos são ditongos crescentes fechados; o primeiro é oral, e o segundo é nasal.
D) O ditongo /ãw/, em escravidão, é fechado, mas há ditongos nasais de timbre aberto.
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E) Ditongos nasais, como /ãw/ em escravidão, apresentam vogal e semivogal nasais. 

11. Assinale a única alternativa correta no tocante à análise dos fonemas consonantais.

A) Há dígrafos em pessoal e abril.
B) Em trabalho, há cinco fonemas consonantais.
C) Em tecnologia e recepção, há um encontro consonantal. 
D) Em profissionais, há dois encontros de fonemas consonantais. 
E) Tanto em pessoal quanto em empresa há quatro fonemas consonantais.

12. Assinale a alternativa que contém apenas palavras formadas pelo processo de derivação parassintética.

A) anoitecer; empastelar; engordar.
B) vaivém; bisneto; passatempo.
C) planalto; fidalgo; lobisomem.
D) carteiro; unzinho; amorosa.
E) submeter; conjurar; abster.

13. Assinale a alternativa cujas palavras têm sufixo com igual valor.
A) formatura; magistratura.
B) jardinagem; ladroagem.
C) açucareiro; pedreiro.
D) operário; herbário.
E) portal; pombal. 

14. Acerca dos elementos estruturais do verbo em língua portuguesa, assinale a única alternativa correta.

A) O tema é a parte do verbo composto pelo radical e pela desinência número-pessoal.
B) A desinência modo-temporal, por acumulação, também serve à caracterização da voz passiva.
C) Todas as formas verbais possuem a vogal temática, cuja função é a de classificadora da conjugação.
D) Quando a sílaba tônica do verbo acha-se em uma das sílabas do radical, a forma verbal é chamada de 

arrizotônica.
E) Particípio, infinitivo e gerúndio são formas nominais do verbo, resultantes do tema acrescido de 

desinências.

15. Assinale a única alternativa correta quanto à regência verbal, de acordo com a norma padrão.

A) Ele aludiu aquele incidente de ontem.
B) Ela desobedeceu as regras da empresa.
C) Habituar-se com essa rotina foi difícil.
D) João se conformou de viver sozinho.
E) Radicar-se no exterior não foi bom.

16. Assinale a alternativa em que o verbo está corretamente empregado quanto à concordância, de acordo 
com a norma padrão.
A) Quais de nós gosta de ler romances?
B) A maioria dos alunos não gostam de ler.
C) Não se vê mais alunos aplicados como antes.
D) Devem haver alguns alunos que gostam de ler. 
E) Cada um dos alunos devem ler um livro para a prova.
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17. Assinale a alternativa na qual o que funciona, respectivamente, como conjunção integrante e advérbio.
A) Vamos agora, que já é tarde. – Que filme acabamos de ver!
B) Li o livro de que você me falou. – A menina a que você se referiu chegou.
C) Tenho que fechar a lâmpada da sala. – Saímos todos, que o lugar era perigoso.
D) Servi o bolo que eu preparei. – Uma professora, que não eu, assumirá a turma.
E) Penso que ela não gosta muito de estudar. – Que cedo você chegou, Maria! 

Texto 2

http://clubedamafalda.blogspot.com 

18. Quanto à situação de interação na tirinha acima, é correto afirmar que:

A) o  sentido do termo “direitos”, no último quadro, opõe-se ao de “torcidos”, empregado no primeiro 
quadro.

B) Mafalda e seu interlocutor direto detêm o conhecimento acerca do tema de sua conversa.
C) o segundo e o terceiro quadrinhos são dispensáveis para o entendimento da tirinha.
D) Mafalda, por seu caráter politizado, conhece e manipula o conteúdo da conversa.
E) os interlocutores interagem sem que haja ruídos na comunicação.

19. Assinale a alternativa que apresenta a informação correta acerca do texto 2.
A) No primeiro quadro, “torcidos” está empregado com função de adjunto adverbial.
B) No primeiro quadro, “têm” e “estão” apresentam o mesmo tipo de sujeito.
C) No último quadro, há um aposto e um adjunto adverbial.
D) No último quadro, o sujeito da locução “precisa cansar” está elíptico.
E) No último quadro, a relação que se estabelece entre os períodos é de causa e efeito.

20. A forma de tratamento na frase “Você não acha que estão cada vez mais torcidos?” está adequada à 
situação comunicativa. Se a pergunta fosse dirigida a um deputado, seria assim enunciada: 

A) Vossa Excelência não acha que estão cada vez mais torcidos?
B) Vossa Excelência não acheis que estão cada vez mais torcidos?
C) Vossa Excelência não achas que estão cada vez mais torcidos?
D) Sua Excelência não achais que estão cada vez mais torcidos?
E) Sua Excelência não acha que estão cada vez mais torcidos?
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Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21. Com  relação  a  equipamentos  e  instrumentais  usados  no  laboratório  de  prótese  dental,  assinale  a 
alternativa correta.

A) As pedras de Arkansas são úteis na afiação de instrumentos de corte.
B) O instrumento discóide-cleóide é usado em laboratório para aquecer ceras. 
C) A prensagem final da resina acrílica pode ser feita em delineadores de pressão.
D) O equipamento utilizado para recorte de modelos odontológicos é denominado mufla.
E) Instrumentos  de aço são resistentes à  perda do corte,  mesmo quando esterilizados em estufas  a 

temperaturas acima da recomendada.

22. A queima a vácuo da porcelana dentária, prática introduzida no final da década de quarenta, baixou o ar 
retido  na  peça  durante  a  sua  sinterização  e  promoveu  diferenças  nas  propriedades  da  porcelana, 
aumentando:

A) a cor.
B) o croma.
C) o brilho. 
D) a opacidade.
E) a translucidez.

 
23. O processo de tratamento térmico realizado com a manutenção de uma fundição em um forno por dez 

minutos, em uma temperatura de 700 ºC, seguida do resfriamento rápido em água, é chamado:

A) oxidante.
B) amaciador.
C) alongador.
D) endurecedor. 
E) de cisalhamento. 

24.  Assinale  a  alternativa  que corresponde à  liga  à  base  de metais  não nobres  que possui  as  seguintes 
características: liga metálica mais comumente utilizada para confecção de próteses parciais removíveis, 
baixa densidade (são leves), alta rigidez (permite a confecção de uma estrutura mais delgada e grampos 
mais finos ou áreas retentivas menores) e resistência à deformação em temperaturas elevadas.

A) Au-Ag-Cu. 
B) Ag-Pd.
C) Au-Pd.
D) Au-Ag.
E) Cr-Co.

25. Em relação à manipulação do gesso, assinale a alternativa correta.

A) A velocidade e a energia de manipulação são inversamente proporcionais ao tempo de presa.
B) Não há relação linear, direta ou indireta, entre o tempo de manipulação e o tempo de presa.
C) Quanto mais água for usada na mistura, maior será o número de núcleos de cristalização e por isso o 

tempo de presa diminuirá.
D) Com o uso de água-gesso aquecida em temperaturas superiores a 50 ºC, há uma aceleração no tempo 

de presa. 
E) Quanto maior for a relação água / pó e menor o tempo de espatulação, maior será a expansão de 

presa.

26. Assinale a alternativa que contém um tipo de acelerador o qual pode diminuir o tempo de presa de uma 
mistura de gesso.

A) Grande concentração de materiais orgânicos. 
B) Pequena concentração de sais inorgânicos. 
C) Adição de algumas resinas.
D) Adição de gelatina.
E) Adição de cola.
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27. O gesso mais indicado para ser vazado e utilizado como modelo de trabalho após a moldagem de um 
trabalho de prótese parcial fixa é o do tipo: 

A) I. 
B) II. 
C) II modificado. 
D) III.
E) IV.

28. Quando se utiliza hidrocolóide, a separação do molde do modelo de gesso deve ser feita idealmente:

A) em até sete dias, se for mantido úmido.
B) entre trinta e sessenta minutos. 
C) após duas horas.
D) imediatamente.
E) em até vinte e quatro horas.

29.  Assinale  a  alternativa  correta  sobre  a  forma  ideal  de  se  realizar  a  manipulação  quando  se  utiliza 
hidrocolóide.

A) A água deve ser vertida sobre o pó pré-mensurado.
B) O tempo de manipulação deve ser superior a dois minutos, para efetivar a mistura.
C) A limpeza dos dispositivos de manipulação é irrelevante no controle do tempo de presa.
D) A manipulação deve ser feita de forma vigorosa, com a mistura sendo espremida de encontro às 

paredes da cuba. 
E) O pó deve ser medido volumetricamente e não pode ser pesado, o que acarreta mistura incorreta.

30. Assinale a alternativa correta com relação à manipulação de cera para fundição.

A) O efeito do armazenamento prolongado do modelo de cera na adaptação da fundição é positivo.
B) O brilho superficial do bastão de cera indica necessidade de mais calor para plastificar o bastão.
C) A imersão em água deve ser o método de aquecimento preferido na ocasião da manipulação da cera.
D) O bastão de cera necessita estar superaquecido a fim de que se consiga a plastificação adequada da 

cera para execução adequada do trabalho. 
E) A inclusão de gotas de água com a manipulação da cera pelo método de imersão em água pode 

provocar alterações na cera durante o polimento e distorções do modelo.

31. Sobre as próteses parciais removíveis, assinale a alternativa correta.

A) Os grampos circunferenciais simples são os menos usados nas próteses parciais removíveis.
B) Sela da prótese parcial removível é a parte da prótese que contém os dentes artificiais.
C) Barras de união são elementos metálicos não rígidos que unem os elementos dos dois lados do arco 

dentário.
D) O grampo de uma prótese parcial removível é constituído pelos seguintes componentes: platina, base 

e junta universal.
E) Delineador é um instrumento utilizado para transferir informações acerca da posição da maxila do 

paciente para um dispositivo denominado articulador.

32. Idealmente, a compressão do molde de resina deve ser feita quando a resina acrílica estiver na fase:

A) densa.
B) arenosa.
C) plástica.
D) pegajosa.
E) borrachóide.

33. Assinale a alternativa que contém uma contra-indicação para o uso das resinas acrílicas em Odontologia. 

A) Restaurações estéticas.
B) Confecção de provisórios.
C) Em aparelhos ortodônticos.
D) Em próteses parciais removíveis. 
E) Em confecção de bases de dentaduras.
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34.  Em relação à polimerização,  assinale a alternativa que contém a principal diferença entre as resinas 
acrílicas ativadas quimicamente (RAAQ) e as ativadas termicamente (RAAT).

A) As RAAQ não se polimerizam completamente na presença do monômero.
B) As RAAQ se polimerizam de maneira mais completa que as RAAT.
C) As RAAQ se polimerizam na mesma proporção que as RAAT.
D) As RAAT se polimerizam de maneira mais completa que as RAAQ.
E) As RAAT não se polimerizam completamente na presença do monômero.

35. Em relação aos fios ortodônticos, assinale a alternativa correta.

A) A redução do calibre dos fios não é fundamental para diminuir sua rigidez.
B) O fio sempre volta a sua forma original, mesmo diante de uma deflexão exagerada.
C) O  comportamento  do  fio  ortodôntico,  quanto  a  sua  liberação  de  forças,  segue  um  desenho 

representado por um gráfico carga / deflexão.
D) Com o uso do aço inoxidável, quanto pior posicionado estiver o dente, maior será a concentração de 

carga, que não repercute sobre os dentes adjacentes.
E) Quando o fio recebe tensão antes de atingir o seu limite elástico, responderá não voltando à sua 

forma original, estando, portanto, na sua fase rígida.

36. Assinale a alternativa que corresponde à descrição seguinte: placa de resina acrílica com grampos de 
retenção  Adams,  auxiliares  e  arco  vestibular  de  Hawley  como  elementos  estabilizadores,  e,  como 
componente ativo, uma mola construída com fio de aço inoxidável de 0,8 ou 0,9 mm de diâmetro.

A) Mola dupla.
B) Mola aberta.
C) Mola de Benac.
D) Mola simples.
E) Mola composta.

37. Assinale a alternativa que contém apenas grampos de retenção usados em Ortodontia.

A) Retenção vestibular (grampo C), retenção interproximal e Adams.
B) Adams, retenção vestibular (grampo C) e Ney no. 2.
C) Retenção vestibular (grampo C), Roach e Adams.
D) Retenção interproximal, Adams e geminado.
E) Simples Ackers, Ney no. 1 e Adams.

38. Considerando as propriedades dos materiais utilizados em moldagens de preparos para próteses fixas, 
assinale a alternativa correta.

A) Os materiais  elastoméricos  disponíveis  no mercado odontológico apresentam-se em apenas  dois 
tipos: a silicona por condensação e a silicona por adição.

B) As  propriedades  mecânicas,  como  estabilidade  dimensional  e  fidelidade  de  reprodução,  dos 
hidrocolóides reversíveis são superiores às propriedades dos elastômeros.

C) Os  elastômeros  têm  como  principal  exemplo  o  alginato,  que  apresenta  baixo  custo,  fácil 
manipulação e conforto ao paciente durante os procedimentos de moldagem.

D) Os elastômeros são materiais de moldagem que se assemelham à borracha após a reação de presa. 
Esses materiais podem apresentar reação química de polimerização por adição ou por condensação.

E) O molde elástico sofre vários esforços durante o procedimento de remoção do molde da cavidade 
oral. Cessados estes esforços, deve-se esperar que o material de moldagem não volte a sua forma 
original, produzindo alterações ou deformações permanentes no molde obtido.

39. A respeito dos materiais dentários de uso no laboratório de prótese dental, assinale a alternativa correta.
A) Pedra-pomes é um abrasivo contra-indicado para polimento de resinas acrílicas.
B) Os  gessos  odontológicos,  durante  o  processo  de  presa,  quase  sempre  sofrem  um  processo  de 

contração.
C) Resinas acrílicas termoativadas são mais irritantes para os tecidos bucais que aquelas quimicamente 

ativadas.
D) Uma restauração dentária bem acabada antes de sua inserção na boca garante três benefícios: saúde, 

função e estética.
E) Ceras odontológicas empregadas em fundição deixam resíduos que podem ser usados para melhorar 

a qualidade das ligas metálicas.
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40. Com relação à anatomia e estrutura dental, assinale a alternativa correta.

A) As cúspides dos dentes são separadas por pontes de esmalte.
B) Cúspides são saliências localizadas nas faces cervicais dos dentes posteriores.
C) A cúspide lingual dos primeiros pré-molares inferiores é menor que a cúspide vestibular.
D) Os segundos molares inferiores apresentam, normalmente, cinco cúspides mais o tubérculo de Carabelli.
E) O espaço entre os dentes, também denominado espaço intercuspídeo, é normalmente  preenchido 

pela gengiva.

41. Com relação à oclusão dental, assinale a alternativa correta.

A) Em pacientes com oclusão normal, o comprimento da arcada inferior é menor que o da arcada superior.
B) Alguns articuladores  permitem a determinação de três  distâncias intermaxilares:  pequena,  normal  e 

exagerada.
C) A altura da face do paciente quando este está com os dentes cerrados pode ser corretamente chamada 

de altura vertical de intercuspidação.
D) Em casos de pacientes portadores de próteses totais superiores e inferiores, os dentes devem ser 

montados de forma que o paciente tenha pontos de contato em apenas um dos lados da arcada em 
todas as posições usadas para mastigar.

E) Quando um indivíduo portador de próteses totais ou de dentes naturais está com a mandíbula em 
repouso,  deve  haver  um pequeno espaço  entre  os  dentes  do  arco  superior  e  os  dentes  do  arco 
inferior, denominado dimensão vertical de repouso.

42. Quando se efetua a montagem dos dentes em uma prótese total superior, o acidente anatômico que ajuda 
a localizar os incisivos centrais superiores é: 

A) o sulco gengivo-vestibular anterior.
B) o lábio superior.
C) o ligamento ptérigo-mandibular.
D) os freios laterais. 
E) a papila incisiva. 

43. O limite da posição da barra lingual em relação à gengiva marginal dos dentes, nos conectores maiores 
mandibulares, é de: 

A) 8,0 mm.
B) 6,0 mm.
C) 4,0 mm.
D) 2,0 mm.
E) 0,0 mm.

44. Uma oclusão bilateral balanceada é determinada por: 

A) contato de dentes com proteção mútua. 
B) contato de dentes com função em grupo.
C) contato de dentes apenas no lado de trabalho. 
D) contato de dentes apenas no lado de balanceio. 
E) contato simultâneo num máximo número de dentes durante os movimentos mandibulares. 

45. Os adesivos aplicados nas moldeiras têm papel importante no processo de moldagem. Entretanto, Phillips 
afirmou que, em geral, é satisfatório o desempenho dos adesivos para materiais como: 

A) polissulfetos, poliésteres e hidrocolóides. 
B) polissulfetos, poliésteres e siliconas de adição.
C) hidrocolóides, poliésteres e siliconas de adição. 
D) polissulfetos, poliésteres e siliconas de condensação. 
E) hidrocolóides, poliésteres e siliconas de condensação.
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46. Quanto à utilização de materiais de acabamento e polimento, assinale a alternativa correta.

A) O desgaste e o polimento são processos completamente distintos. 
B) O polimento é suficiente para se obter a forma ideal do material. 
C) Uma superfície cortada ou desgastada exibe orientação de marcas em todas as direções.
D) O processo de acabamento remove material de forma que defeitos ou imperfeições sejam removidos.
E) O material de polimento deve ser menos duro que o substrato a ser polido para não causar danos a 

este substrato. 

47.  Assinale a alternativa que contém o tipo de desgaste descrito como um processo de remoção de um 
material que pode ocorrer sempre que uma superfície desliza sobre a outra.

A) Abrasivo.
B) Ácido. 
C) Erosivo. 
D) Flexional.
E) Corrosivo.  

48. Assinale a alternativa que contém um exemplo de abrasivo manufaturado (não-natural).

A) Giz.
B) Ruge. 
C) Pedra de Arkansas. 
D) Coríndon. 
E) Diamante.

49. Assinale a alternativa que contém a principal utilização das godivas.

A) Moldagem de bocas dentadas classe II de Kennedy.
B) Moldagem de bocas dentadas classe I de Kennedy. 
C) Moldagem de bocas edêntulas.
D) Moldagem com casquetes.  
E) Confecção de troquéis.

50. Assinale a alternativa que contém uma característica da manipulação de godivas.

A) Possui alta condutividade térmica.
B) Necessita de forno a vácuo para seu uso. 
C) Necessita de prévio amolecimento pelo calor para seu uso. 
D) É obtida com a mistura de um pó de cera e um líquido polímero. 
E) É comercialmente disponível apenas em forma de bastão.
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