
2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ORTODONTIA

21. O ligamento periodontal,  com aproximadamente 0,25 mm de largura, é o tecido 
conjuntivo frouxo ricamente vascularizado e celular que circunda as raízes dos dentes e 
une  o  cemento  da  raiz  com  a  lâmina  dura  ou  osso  alveolar  propriamente  dito. 
Considerando  os  grupos  das  fibras  colágenas  principais  do  ligamento  periodontal, 
assinale a alternativa correta de acordo com GRABER e VARNASDALL:

a) fibras da crista alveolar, fibras horizontais, fibras oblíquas e fibras apicais.
b) fibras  circulares,  fibras  dentogengivais,  fibras  dentoperiósteas  e  fibras 

transeptais.
c) fibras  da  crista  alveolar,  fibras  circulares,  fibras  dentogengivais  e  fibras 

transeptais. 
d) fibras  circulares,  fibras  da  crista  alveolar,  fibras  horizontais  e  fibras 

dentopereriósteas.

22.  Segundo  GRABER  e  VARNASDALL,  a  movimentação  ortodôntica  do  dente 
resulta  numa rápida  formação de osso  relativamente  imaturo.  Durante  o  período de 
contenção,  o  osso  remodela-se  e  amadurece.  O  conhecimento  dos  tipos  ósseos  é 
importante  para  a  avaliação  do  mecanismo  biológico  da  terapia  ortodôntica. 
Considerando os tipos ósseos, assinale a alternativa incorreta.
 

a) O osso trabeculado é altamente variável em sua estrutura, sendo relativamente 
fraco,  desorganizado e  pobremente mineralizado.  Tem um papel  cicatrizante 
fundamental. 

b) O osso lamelar é resistente, altamente organizado e bem mineralizado. Dentro 
dos limites  fisiológicos,  a  resistência  do osso é  diretamente  proporcional  ao 
conteúdo mineral.

c) O osso fasciculado é um tipo intermediário entre o osso trabeculado e o lamelar. 
Geralmente  é  visto  nas  adjacências  do  ligamento  periodontal  ao  longo  da 
superfície óssea fisiologicamente formada.

d) O osso composto é um tecido ósseo formado por deposição de osso lamelar 
dentro de um emaranhado de trabéculas ósseas, um processo chamado de redes 
compactas.



23.  Considerando as  indicações  e  contra-indicações  no tratamento  das  discrepâncias 
tamanho de dente/tamanho de arco utilizando a extração seriada, segundo GRABER e 
VARNASDALL, assinale a alternativa correta.
 

a) O tamanho individual dos dentes permanentes não é um fator que influencia na 
decisão  pelo  tratamento,  já  que  o  mesmo  se  inicia  em uma fase  na  qual  a 
maioria dos dentes são decíduos. 

b) A extração seriada em pacientes com apinhamento dentário, extrema retrusão 
bialveolar  e/ou  perfil  facial  achatado,  não  deve  ser  recomendada  devido  ao 
potencial desfavorável das mudanças no contorno facial.

c) A indicação do procedimento de extração seriada para pacientes com protusão 
bialveolar  leva  à  retração  máxima  dos  incisivos,  alcançando  resultados 
satisfatórios.

d) A posição antero-posterior dos incisivos em relação aos elementos esqueléticos 
adjacentes e aos tecidos moles é indiferente.  

 
24.  Segundo  GRABER  e  VARNASDALL,  a  osteodistração  é  uma  técnica  de 
prolongamento ósseo que utiliza os mecanismos de cicatrização natural para gerar um 
novo  osso.  Os  cirurgiões  que  usam  ou  modificam  o  procedimento  de  distração 
fundamentam-se  nos  princípios  básicos  de  Ilizarov.  Considerando  estes  princípios, 
assinale a alternativa incorreta:  

a) Período de latência  –  estende-se  do momento  do procedimento  cirúrgico ao 
início da aplicação das forças de distração. Ilizarov recomendava uma demora 
de 5 a 7 dias . 

b) Taxa de distração – se for muito lenta, pode ocorrer ossificação prematura do 
local  cirúrgico;  se for muito rápida,  mudanças deletérias  podem ocorrer  nos 
tecidos próximos. A taxa atual considerada ideal é de 1 mm por dia.

c) Ritmo da distração – refere-se ao número de eventos de ativação por dia.
d) Estabilidade  da estrutura –  é  a  capacidade  do fixador em estabilizar  o  osso 

neoformado dentro da área de distração. É necessário um período de 30 dias 
para que isto ocorra.

25. De acordo com PROFFIT, o período para recuperação dos tecidos moles após o 
tratamento ortodôntico delineia os princípios da contenção contra a instabilidade intra-
arco. São eles, exceto:

a) Os  dentes  tenderão  a  se  movimentar  de  volta  na  direção  da  qual  vieram, 
principalmente  pela  retração elástica  das fibras  gengivais,  mas também pelo 
desequilíbrio das forças línguo-labiais.

b) Os  dentes  exigem  uma  contenção  em  tempo  integral  após  um  tratamento 
ortodôntico total para os primeiros 3 a 4 meses depois que um aparelho fixo é 
removido.

c) Após  cerca  de  12  meses,  deve  ser  possível  interromper  a  contenção  em 
pacientes sem crescimento. Entretanto, alguns deles necessitarão de contenção 
permanente quando as pressões labiais, linguais e das bochechas forem grandes 
demais para que a estabilização ativa as equilibre.

d) Os pacientes que continuarão a crescer poderão remover a contenção em cerca 
de  12 meses,  pois  o  equilíbrio  conseguido com o tratamento  ortodôntico  se 
mantém, favorecendo o crescimento.



26. A desordem temporomandibular  (DTM) é um fator  motivador significativo para 
alguns adultos que consideram o tratamento ortodôntico. Segundo PROFFIT, pode-se 
afirmar que:
 

a) O tratamento  ortodôntico pode ajudar  pacientes com DTM, corrigindo esses 
problemas. 

b) Pacientes  que  possuem  dor/disfunção  miofascial  podem  se  beneficiar  da 
melhora do relacionamento oclusal.  

c) É plausível que a ortodontia alivie os sintomas da DTM em um paciente que 
possui  problemas articulares internos ou outros tipos de dor de origem não-
muscular. 

       d)  Todas as alternativas estão corretas. 

27. A resistência do aço inoxidável à oxidação resulta de uma quantidade relativamente 
alta de cromo. De acordo com PROFFIT, uma formulação típica para uso ortodôntico é 
de: 

a) 8% de cromo e 18% de níquel.
b) 18% de cromo e 8% de níquel.
c) 14% de cromo e 24 % de níquel.
d) 24% de cromo e 14 % de níquel. 

28.  Segundo  Proffit,  conhecido  o  crescimento  maxilar,  para  frente  e  para  baixo, 
podemos afirmar: 

a) Este  crescimento  se  dá  por  aposição,  na  maior  parte  da  região  anterior  da 
maxila.

b) Este crescimento se dá por reabsorção, na maior parte da região anterior da 
maxila.

c) Este crescimento ocorre devido à reabsorção na parte posterior e aposição na 
parte anterior da maxila.

d) Este crescimento se dá por aposição na parte tuberosidade da maxila.

29. Segundo Proffit, a falha na erupção devido a uma reabsorção incorreta dos dentes 
decíduos e do osso que está sobre a coroa do dente permanente é conhecida por:

a) Síndrome de Treacher Collins. 
b) Síndrome de Pierre Robin.
c) Síndrome da Displasia Cleidocraniana.
d) Síndrome de Crouzon. 

30. Na análise cefalométrica de Steiner, o ângulo ANB relaciona:
 

a) A maxila á base do crânio.
b) A maxila á mandíbula. 
c) Os dentes á base do crânio. 
d) A mandíbula á base do crânio.



31. O plano que passa pela parte mais alta (superior) do meato acústico externo(pório) á 
borda inferior do contorno da órbita (orbitário) é chamado de:

a)  Plano de Camper.
b)  Plano Oclusal.
c)  Plano Sagital.
d)  Plano de Frankfurt.

32. Segundo Proffit, existem mecanismos que associados, promovem  o ajuste oclusal 
dos primeiros molares permanentes. São eles:
 

a) Espaços de Baume, Leeway Space  e Crescimento maxilar. 
b) Espaços Primatas,  Leeway Space e Crescimento mandibular.
c) Espaço Livre de Nance, Crescimento maxilar e Espaços Primatas. 
d) Espaços Primatas, Espaço Livre de Baume  e  Crescimento maxilar.

33.  Segundo Proffit,  as curvas de Scammon para o crescimento  dos quatro maiores 
sistemas do corpo são:

a) Linfóide, ósseo, neural  e genital. 
b) Genital, ósseo, muscular e linfóide.
c) Muscular, neural, ósseo e geral.
d) Linfóide, neural, geral e genital.

34. A categoria 3 do Índice de Necessidade de Tratamento (IOTN), desenvolvido por 
Shaw e seus colaboradores, apresenta como característica: 
 

a) mordidas cruzadas anteriores ou posteriores com discrepância maior que 2 mm 
entre a posição de contato retraída e a posição intercuspídea.

b) presença de dentes supranumerários. 
c) dentes  parcialmente  erupcionados,  inclinados  ou  impactados  contra  dentes 

adjacentes.
d) sobremordida  profunda completa,  mas sem trauma nos  tecidos  gengivais  ou 

palatinos.

35.  Em relação  à  cronologia  do  desenvolvimento  dentário  da  dentição  permanente, 
segundo PROFFIT, podemos afirmar que a idade dentária de 10 anos é caracterizada 
por apresentar:

a) completa formação radicular dos incisivos permanentes inferiores. 
b) aproximadamente um terço da raiz do canino inferior permanente completo. 
c) aproximadamente um terço da raiz do primeiro pré-molar inferior completo.
d) a erupção dos caninos permanentes inferiores.



36.  Segundo  PROFFIT,  a  separação  da  sutura  palatina  mediana  produzida  pela 
expansão  rápida  é  efetuada  em aproximadamente  2  semanas,  mas  o  parafuso  deve, 
então, ser estabilizado e os aparelhos mantidos em posição por um período de:

a) 1 a 3 meses de contenção.
b) 2 a 3 meses de contenção.
c) 3 a 4 meses de contenção.
d) 4 a 5 meses de contenção.

37. O limite elástico (LE) e o módulo de elasticidade (E) são propriedades mecânicas 
dos fios que determinam as características de carga elástica máxima e carga-deflexão. 
No desenvolvimento comercial de novos fios, o ortodontista deve procurar por ligas que 
tenham:

a) altas LE e baixas E.
b) altas LE e altas E.
c) baixas LE e altas E. 
d) baixas LE e baixas E. 

38. A força de tração extrabucal de puxada alta (occiptal) é exercida acima do plano 
oclusal, sendo utilizada quando: 
 

a) o padrão esquelético é hiperdivergente.
b) o controle vertical do molar não for fundamental.
c) existir algum sistema biomecânico que tende a extruir os molares superiores .
d) em sobremordida profunda.

39.  A  fixação  de  braquetes  ortodônticos  em  superfícies  de  porcelana  requer  um 
condicionamento  dessa  porcelana.  Segundo  GRABER  e  VARNASDALL,  o  mais 
comumente ataque ácido para porcelana usado é:

a) ácido hidrofluorídrico a 7,4%.
b) ácido hidrofluorídrico a 9,6%.
c) ácido hidrofluorídrico a 35%.
d) ácido hidrofluorídrico a 37%.

40. De acordo com Proffit, com relação à dor relacionada ao tratamento ortodôntico, 
pode-se dizer que:

a) Está  relacionada  com o  desenvolvimento  de  áreas  isquêmicas  no  ligamento 
periodontal.

b) Não há ligação direta entre a dor e a força aplicada.
c) Devido à tensão, a dor excessiva sugere que ocorre a inflamação no ápice e uma 

pulpite suave.
d) Não há uma variação individual para a resposta dolorosa. 



41. Com relação à erupção dos dentes permanentes, pode se afirmar que:

a) Tem seu início com a reabsorção da raiz do dente deciduo que está sobre a 
coroa do dente em erupção.

b) Tem início tão logo a raiz dentária inicie sua formação.
c) A  atividade  metabólica  dentro  do  ligamento  representa  a  menor  parte  do 

mecanismo de erupção.
d) Tem seu inicio com a reabsorção do osso que está sobre a coroa do dente em 

erupção.
 
42. Com relação à idade, é correto afirmar que:

a) Na idade cronológica de  15 anos,  se  o  terceiro  molar  estiver  em formação, 
deverá ser visível nas radiografias, e as raízes de todos os outros dentes deverão 
estar completas.

b) Na idade dentária de 15 anos, se o terceiro molar estiver em formação, deverá 
ser visível nas radiografias, e as raízes de todos os outros dentes deverão estar 
completas.

c) Na idade cronológica de  13 anos,  se  o  terceiro  molar  estiver  em formação, 
deverá ser visível nas radiografias, e as raízes de todos os outros dentes deverão 
estar completas.

d) Na idade dentária de 13 anos, se o terceiro molar estiver em formação, deverá 
ser visível nas radiografias, e as raízes de todos os outros dentes deverão estar 
completas.

43. Em relação ao ângulo ANB na análise de Steiner é INCORRETO dizer: 

a) Indica a magnitude da discrepância esquelética.
b) Existe um relação direta entre o aumento da distância vertical entre nasio e o 

ponto A e B e o aumento do ANB.
c) Se a posição antero-posterior do nasio é anormal, o tamanho do ângulo será 

afetado.
d) Representa a diferença entre SNA e SNB.

 

44. Para Proffit, a duração da força ortodôntica é classificada de acordo com o ritmo de 
desativação em:

a) Contínua, interrompida e intermitente.
b) Gradual, contínua e intermitente.
c) Contínua, interrompida e força zero.
d) Gradual, interrompida e força zero.



45. Com relação aos princípios na escolha dos arcos de alinhamento, segundo Proffit, é 
INCORRETO afirmar que:

a) Os arcos iniciais para alinhamento devem promover forças leves e contínuas.
b) Os arcos devem ser capazes de mover-se livremente dentro dos brequetes.
c) Os fios para propósitos de alinhamento inicial requerem uma combinação de 

excelente resistência e elasticidade, porque em quase todos os pacientes com 
dentes desalinhados as coroas estão mais próximas da posição normal que os 
ápices.

d) Os arcos retangulares normalmente devem ser evitados.
 

46. Segundo Proffit, é INCORRETO afirmar que o aparelho de alça e banda:
  

a) É um aparelho  fixo unilateral  para  manutenção de espaço nos  segmentos 
posteriores.

b) É  um  aparelho  fixo  bilateral  para  manutenção  de  espaço  no  segmento 
posterior.

c) Deve  ser  usado  exclusivamente  para  manter  o  espaço  do  primeiro  molar 
deciduo.

d) Se o segundo molar deciduo for perdido e o primeiro molar permanente já 
estiver  erupcionado,  deve-se  escolher  sempre  este  para  a  colocação  do 
aparelho.

47. Para a obtenção da  mordida de trabalho, segundo Proffit:

a) Deve-se avançar a mandíbula.
b) Deve-se recuar a mandíbula.
c) Deve-se lateralizar a mandíbula.
d) Não se deve manipular a mandíbula.

48. Para Proffit, a recidiva ápos o tratamento ortodôntico se deve:

a) Ao crescimento num padrão favorável.
b) Ao crescimento contínuo num padrão desfavorável.
c) Ao crescimento estético.
d) A alterações hormonais.

49. Para Proffit, a correção da discrepância da linha média ao final do tratamento pode 
geralmente ser corrigida com o uso de:

a) Elásticos classe I.
b) Uso de forças elásticas simétricas.
c) Uso de forças elásticas assimétricas.
d) Elásticos classe II.



50. O arco de torque de Burstone, segundo Proffit, é particularmente útil em pacientes:

a) Classe II 1ª divisão.
b) Classe II 2ª divisão.
c) Classe III.
d) Classe I.
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