
2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PROTESE DENTÁRIA

21. Segundo Bonachela,  os  polígonos importantes  a  serem avaliados  na condição de 
estabilidade da PPR são:

a) Polígonos de Roy e de Kent.
b) Polígono de Kent e flexor.
c) Polígonos de apoio e de Roy.
d) Polígono flexor e de McCollum.

22. Segundo Mezzomo, os pinos pré-fabricados de fibra e de cerâmica possuem como 
indicação principal para cimentação:

a) Cimento de resina composta (de presa química ou dual).
b) Cimento de resina composta (fotopolimerizável).
c) Ionômero de vidro.
d) Ionômero de vidro modificado por resina.

23. O espaço biológico,  região da união dento-gengival,  que deve ser  preservado em 
qualquer tratamento restaurador, compreende:
 

a) Sulco e inserção conjuntiva.
b) Sulco e epitélio juncional.
c) Inserção conjuntiva e epitélio juncional.
d) Somente a inserção conjuntiva.

24. O perfil de emergência durante o tratamento restaurador deve ser utilizado:

a) Somente na coroa provisória.
b) Somente na coroa definitiva.
c) Tanto na coroa provisória quanto na definitiva.
d) Nos términos dos preparos dentários.

25. Qual a posição de eleição da mandíbula, classicamente configurada em reabilitações 
complexas:

a) Relação de oclusão cêntrica.
b) Relação cêntrica.
c) Oclusão cêntrica.
d) Máxima intercuspidação habitual.



26. Esferas condilares posicionadas no ramo superior do articulador estão presentes nos 
articuladores:

a) Arcon.
b) Não-Arcon.
c) Tanto no Arcon quanto no Não-Arcon.
d) nenhuma das anteriores 

27. Qual a denominação de coroa que consiste em um casquete metálico cimentado sobre 
o dente para corrigir a inclinação dentária:

a) Coroa corretora.
b) Coroa telescópica.
c) Coroa convergente.
d) Coroa giroscópica 

28. Em quais  classes de Kennedy são necessários dois ou mais  dentes adjacentes  ao 
espaço protético como suportes:

a) Classes I e III.
b) Classes II e III.
c) Classes I e II.
d) Classes III e IV.

29. Segundo Mezzomo, constituem vantagens das próteses fixas temporárias obtidas por 
meio da técnica direta, exceto:

a) São de fácil confecção.
b) Fornecem adaptação marginal razoável.
c) Não favorecem a irritação gengival.
d) Fornecem boa proteção pulpar e das superfícies preparadas.

30. Concernente  ao  comportamento  mecânico  das  diferentes  restaurações,  é  correto 
afirmar que:

a) Restaurações  intracoronárias  diretas  de  amálgama  de  prata,  ou  indiretas 
(restaurações metálicas fundidas), cimentadas com cimento de fosfato de zinco 
não trazem nenhum benefício físico aos dentes.

b) A restauração metálica do tipo onlay apresenta duas limitações, uma de ordem 
estética e a outra de ordem biológica, uma vez que não condiz com o princípio de 
“restaurar preservando”.

c) A resistência dos dentes restaurados com restaurações metálicas intracoronárias 
usando ligas com alto teor  de óxidos,  como as  ligas básicas,  cimentadas  com 
cimento resinoso à fratura, se equipara à dos dentes íntegros.

d) Todas as anteriores.



31. Qual cimento é a indicação principal para a cimentação de pinos pré-fabricados de 
fibra:

a) Cimento de resina adesiva.
b) Cimento de Ionômero de Vidro modificado por Resina.
c) Cimento Fosfato de Zinco.
d) Cimento de Resina Composta (química ou dual).

32. Dentre as condições abaixo, a única determinada pela guia condilar é:

a) Os limites externos do movimento mandibular.
b) A forma da concavidade palatina dos dentes anteriores.
c) O comprimento dos dentes anteriores.
d) Os limites internos do movimento mandibular.

33. Dentre os requisitos mencionados abaixo, qual deve ser reabilitado primeiramente em 
um paciente submetido  à Reabilitação Oral:

a) Dimensão Vertical de Oclusão ( DVO ).
b) Guia Anterior ( GA ).
c) Relação de Oclusão Central ( ROC ).
d) Curva de Wilson.

34. O tempo ideal para que o adesivo do poliéter seque, segundo o fabricante é de:

a) 5 minutos.
b) 10minutos.
c) 15 minutos.
d) 7 minutos.

35. Dentre os metais nobres existentes na composição da silicona de adição que agem na 
captação do hidrogênio liberado na reação de presa, podemos citar:

a) Vanádio e Prata.
b) Platina e Zircônia.
c) Prata e Platina.
d) Zircônia e Vanádio.

36. Dentre  os  fatores  que  aumentam  o  braço  de  alavanca  sobre  os  implantes, 
comprometendo o prognóstico da reabilitação protética, podemos citar: 

a) Uma barra posicionada a uma distância vertical menor que 1mm do rebordo 
alveolar.

b) Implantes posicionados excessivamente para a vestibular.
c) Implantes posicionados excessivamente para a lingual.
d) Uma barra posicionada a uma distância vertical maior que 2mm do rebordo 

alveolar. 



37. É sabido que o grau de resiliência de um material de revestimento resiliente para 
bases  de  próteses  totais  depende  de  sua  espessura  e  de  sua  composição  química.  A 
resiliência  de uma espessura de 3 mm é quantas vezes aumentada em relação a uma 
espessura de 1 mm:      

a) 3 vezes.
b) 6 vezes.
c) 8 vezes.
d) 9 vezes.

38. Define-se  como a capacidade do material  absorver  energia  quando deformado na 
região elástica e liberá-lo quando descarregado:   

a) Elasticidade.
b) Rigidez.
c) Resiliência.
d) Encruamento.

39. Em um reembasamento imediato logo após a cirurgia para melhorar a adaptação da 
prótese  sobre  o  rebordo,  não  é  aconselhável  o   uso  de  resina  acrílica  convencional 
autopolimerisável. Para esse procedimento, a melhor opção é o uso de:

a) Godiva.  
b) Pasta zincoeugenólica e cimento cirúrgico.
c) Mercaptana.
d) Gesso pedra.

40. O objetivo primário de uma moldagem em próteses implantossuportadas é :

a) registrar com precisão a posição dos implantes e dos tecidos moles.
b) registrar somente a posição dos implantes.
c) registrar  toda a estrutura óssea remanescente.
d) registrar com precisão somente a posição dos tecidos moles.

41. Como é determinada a posição dos dentes posteriores artificiais na seleção para sua 
montagem em próteses totais:

a) pelo posicionamento dos molares.
b) pela  face mesial dos incisivos e distal dos caninos.
c) pela face distal do canino inferior e mesial do canino superior.
d) Pela face distal do canino inferior e mesial da papila piriforme.



42. Assinale o item que não  corresponde à indicação de radiografia cefalométrica em 
prótese total:  

a) Visualização da altura do rebordo alveolar.
b) Visualização da relação espacial  entre os rebordos alveolares.
c) Visualização da condição geral de dentes permanentes.
d) Visualização para estabelecer padrões estéticos.

43. A presença de estomatite é um fator comum em pacientes com próteses totais. O 
aspecto clínico das áreas onde essas próteses se apóiam  apresentam-se com:

a) áreas cianóticas irregulares e difusas.
b) áreas cianóticas regulares e difusas.
c) áreas de inflamação irregular e difusa.
d) áreas de inflamação delimitada sem difusão.

44. Basicamente,  a  técnica  de  aplicação  de  traçados  cefalométricos  consiste  na 
comparação  de  medidas  consideradas  normais  com o  padrão  estético  que  o  paciente 
apresenta. No traçado, pode-se avaliar especialmente a:

a) Posição do incisivo central superior em relação ao seu posicionamento 
vertical, sua inclinação e seu posicionamento antero-posterior.

b) Posição do incisivo central inferior em relação ao seu posicionamento vertical, 
sua inclinação e seu posicionamento antero-posterior.

c) Posição do incisivo central em relação ao seu posicionamento vertical, sua 
inclinação e seu   posicionamento  antero-posterior.

d) Posição do incisivo central superior em relação ao seu posicionamento 
horizontal, sua inclinação e seu  posicionamento antero-posterior.

45. Sempre que for necessário reconstruir o padrão dos movimentos excursivos de um 
paciente, deve  haver a preocupação de:

a) Proteger os dentes anteriores de contatos oclusais não-axiais, mecanicamente 
desfavoráveis para os implantes, durante o ciclo da mastigação.

b) Proteger os dentes posteriores de contatos oclusais não-axiais, mecanicamente 
desfavoráveis para os implantes, durante o ciclo da mastigação.

c) Proteger os dentes posteriores  de  contatos  oclusais  axiais, mecanicamente 
desfavoráveis para os implantes, durante o ciclo de mastigação.

d) Proteger os dentes posteriores de contatos oclusais não-axiais, mecanicamente 
favoráveis para os   implantes, durante o ciclo da mastigação.



46. Sobre ensaios de flexão, pode-se afirmar:

a) Consistem na aplicação de uma carga compressiva em direção paralela ao eixo 
longitudinal do corpo de prova.

b) Visam avaliar a capacidade do material ser dobrado sem formar trincas ou 
fraturas.

c) Os materiais dúcteis, quando submetidos à flexão, apresentam pequena 
deformação e grande capacidade de absorção de energia.

d) No ensaio de flexão, pode-se avaliar o limite de resistência à flexão, o módulo de 
elasticidade e o módulo de resiliência do material.    

47. Dos itens abaixo, qual representa, percentualmente, a principal causa de fracasso de
 aparelhos parciais fixos: 

a) Complicações por necessidades endodônticas.
b) Complicações por cárie.
c) Complicações por perda de retenção.
d) Complicações por fratura de dentes de suporte.

48. Com relação à proposta de reabilitação oral com arcada reduzida, pode-se afirmar:

a) Somente  a  presença  de  todos  os  pré-molares  é  suficiente  para  estabelecer   a 
estabilidade oclusal.

b) Uma arcada reduzida com no mínimo 8 (oito) dentes é um fator que predispõe às 
disfunções oclusais.

c) Abre  a  possibilidade  de  oferecer  tratamentos  protéticos  mais  simples  para 
pacientes de idade avançada e àqueles com dificuldade de locomoção.

d) Próteses  confeccionadas  com  arcada  reduzida  limitam  a  função  mastigatória, 
restringindo a dieta e alterando a qualidade nutricional.

49. Sobre o término intra-sulcular, pode-se afirmar que:

a) É um procedimento que pode ocorrer em qualquer altura apical à margem  da 
gengiva, inclusive invadindo o espaço biológico.

b) Éo mesmo que término subsulcular.
c) É o mesmo que término subgengival.
d) Pode-se usar como forma de aumentar a  área do preparo.



50.  De  acordo  com  a  proposta  da  reabilitação  oral  através  da  oclusão  mutuamente 
protegida, devemos obter no primeiro momento:

a) Plano oclusal posterior.
b) Restabelecimento da guia anterior.
c) Curva de Spee.
d) Guia canina.
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