
2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ORTODONTIA

21.  A curva de Spee inicia a sua formação com:

a)  A erupção dos primeiros molares decíduos, formando-se o primeiro “senso 
oclusal”.
b)  A erupção dos incisivos permanentes.
c)  A erupção dos primeiros molares permanentes.
d)  A erupção dos segundos molares permanentes.

22. A definição de relação cêntrica preconizada por Dawson (1974) inclui as seguintes 
características, exceto:

a) O assentamento  posterior  do  conjunto  côndilo-disco,  contra  uma inclinação 
inferior da eminência articular.

b) O  alinhamento  ou  o  relacionamento  correto  dos  discos  articulares  com  os 
respectivos côndilos.

c) O pólo medial do conjunto côndilo-disco deve se apoiar em osso, ou seja, na 
parede medial da fossa articular.

d) O relaxamento e passividade da porção inferior do músculo pterigoideo lateral.

23. É considerada a interferência mais frequente no movimento de lateralidade, no lado 
de não trabalho:

a) Torque  lingual  acentuado  dos  molares  superiores  e  dos  correspondentes 
inferiores.

b) Torque vestibular acentuado dos incisivos superiores.
c) Torque lingual insuficiente dos molares superiores associado ao torque lingual 

excessivo dos correspondentes inferiores.
d) Torque palatino acentuado dos pré-molares e molares superiores e vestibular 

dos correspondentes inferiores.

24. Uma Paciente adulta, com quadro de dor à palpação sobre a cabeça da mandíbula e 
ao  realizar  abertura  bucal  bordejante,  apresentando  alívio  ao  ocluir  em  máxima 
intercuspidação. Trata-se de um quadro de:

a) Capsulite.
b) Retrodiscite.
c) Doença articular degenerativa.
d) Dor nos ligamentos do disco.



25. A linha subnasal vertical (LSV) constitui uma importante ferramenta para a análise 
do perfil tegumentar. Os valores normais, para adultos de ambos os sexos, das posições 
sagitais  do  lábio  superior,  lábio  inferior  e  mento,  em  relação  a  esta  linha,  são 
respectivamente:

a) 2 a 5 mm; 2 a 3 mm; e -4 a 0 mm.
b) 2 a 5 mm; 0 a 3 mm; e -4 a 0 mm.
c) 1 a 5 mm; 0 a 3 mm; e -2 a 2 mm.
d) 0 a 5 mm; -1 a 3 mm; e -2 a 2 mm.

 
26. Na mordida cruzada unilateral funcional há uma alteração da relação côndilo-fossa 
articular. O côndilo desvia-se:

a) Para baixo e para frente no lado da mordida cruzada.
b) Para cima e para dentro no lado normal.
c) Para baixo e para fora no lado da mordida cruzada.
d) Para cima e para dentro no lado da mordida cruzada. 

27.  Segundo Interlandi, o protocolo de ativação e contenção para a expansão rápida da 
maxila é:

a) Meia-volta por dia até sobrecorrigir e três meses de contenção.

b) Uma volta por dia (2/4 de manhã e 2/4 à tarde) até sobrecorrigir, 3 meses com o 
aparelho passivo e 6 meses com uma placa de contenção.

c) Uma volta por dia (2/4 de manhã e 2/4 à tarde) até sobrecorrigir, e 3 meses de 
contenção. 

d) Meia-volta por dia (1/4 de manhã e 1/4 à tarde) até sobrecorrigir, 3 meses com 
o aparelho passivo e 6 meses com uma placa de contenção. 

 
28. O  esmalte  é  portador  de  uma  série  de  linhas  escuras,  quase  paralelas,  com 
espessuras variadas; aparecem envolvendo a ponta da dentina e depois seguindo um 
trajeto oblíquo ao limite do esmalte com a dentina. Trata-se de:

a) Tufos de esmalte.
b) Periquemácias.
c) Lamelas do esmalte.
d) Estrias de Retzius.



29.  Segundo  Proffit,  uma  mandíbula  extremamente  pequena  ao  nascimento, 
frequentemente  acompanhada  de  palato  fissurado,  por  causa  da  restrição  do 
deslocamento da mandíbula, que força a língua para cima, impedindo o fechamento 
normal dos processos palatinos. Esta combinação de deficiência mandibular extrema e 
palato fendido, caracteriza: 

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

30.  Segundo Proffit, a sequência ideal de erupção dos dentes permanentes superiores é: 

a)  1, 6, 2, 3, 4, 5, 7.  
b)  6, 1, 2, 3, 4, 5, 7.
c)  1, 6, 2, 4, 3, 5, 7.
d)  6, 1, 2, 4, 5, 3, 7.

31.  A remoção de bráquetes ortodônticos afeta  a estrutura do esmalte  dentário.  De 
acordo com Graber e Vanarsdall, podemos afirmar corretamente que:

a)  A limpeza de resinas sem carga e instrumentação manual somente, resulta em 
perda de 2 a 3µm de esmalte. 

b)  A  remoção  adequada  de  resina  com  carga,  geralmente  com  instrumentos 
rotatórios, a perda de esmalte pode ser de 10 a 25µm.

c)  Na remoção de resina com carga, a broca carbide tungstênio de baixa rotação 
remove por volta de 15µm de esmalte.

d)  Uma profilaxia inicial com escova de cerdas por dez a 15 segundos por dente, 
pode desgastar cerca de 20µm de esmalte, e quando se usa uma taça de borracha, 
somente 5µm são perdidos.

  



32. Segundo Proffit, várias estratégias podem ser usadas para controlar a ancoragem 
durante o tratamento ortodôntico. O método conhecido como reforço consiste:

a)  Na adição de dentes à unidade de ancoragem conforme o movimento dentário 
desejado.

b)  Em colocar a resistência de um grupo de dentes contra o movimento de um 
dente, de modo a dividir o arco em segmentos mais ou menos iguais.

c)  Em inclinar os dentes e depois verticalizá-los, em vez de movimentá-los de 
corpo.
 
d)  Na ancoragem esquelética temporária  com implantes,  minimplantes  ligados 
com parafusos ao osso basal da maxila ou mandíbula, ou somente por um parafuso 
no processo alveolar.

33. Na substituição dos incisivos inferiores, os espaços existentes entre os incisivos 
decíduos não são suficientes para alinhar os incisivos permanentes.  De acordo com 
Proffit, o espaço adicional necessário para alinhar os incisivos permanentes, levemente 
apinhados se origina das seguintes formas, exceto:

a)  Um leve aumento na largura do arco dentário entre os caninos, pois os dentes 
permanentes erupcionam levemente para fora.

b)  Crescimento mandibular na região anterior, tornando-a maior.

c)  Inclinação levemente vestibular dos incisivos permanentes dispondo-se no arco 
em uma circunferência maior.
 
d)  Reposicionamento dos caninos decíduos que deslocam-se não só lateralmente, 
como também para trás, em direção aos espaços primatas.



34. 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  redes 
compactas.

35.  Considerando a etiologia das maloclusões, assinale a alternativa errada de acordo 
com Moyers:

a)  A hereditariedade consiste em um importante fator na etiologia da maloclusão, 
mas pouco se sabe sobre sua precisa aplicabilidade clínica.

b)  A cárie dental não é uma causa significativa de maloclusão, a erupção precoce 
de dentes permanentes devido a perda prematura de dentes decíduos equilibra a 
oclusão sem maiores consequências.

c)  Sucção digital, projeção da língua, secção do lábio e postura anormal da língua 
incluem-se em hábitos musculares orofaciais nocivos, conhecidamente etiológicos 
em algumas maloclusões.

d)  A  enfermidade  nasofaríngea  e  os  distúrbios  na  função  respiratória  podem 
propiciar respiração bucal que é a etiologia para algumas maloclusões.

36.   Assinale a alternativa que não é considerado método de estudo do crescimento 
ósseo:

a)  Cefalometria radiográfica.
b)  Implantes.
c)  Calcinação.
d)  Coloração vital.



37. O instrumento ideal de diagnóstico, do qual lançamos mão na prática clínica, para 
comprovar e documentar a disjunção ao nível da sutura palatina mediana é:

a)  Radiografia PA de face.
b)  Radiografia transcraniana de Schuyler.
c)  Radiografia oclusal total da maxila.
d)  Radiografia AP de Towne.

38.  Com  relação  à  biologia  do  processo  de  movimentação  dentária,  assinale  a 
alternativa abaixo incorreta:

a)  A reabsorção óssea frontal ou direta acontece quando a força de movimentação 
se mantém em níveis aceitáveis para o organismo.

b)  Na reabsorção óssea à distância ocorre grande destruição óssea e muitas vezes, 
deixando sequelas como o rebaixamento da crista alveolar.

c)  Quanto mais áreas hialinizadas, maior movimentação dentária acontece.

d) A “força ótima” para a movimentação é comparável à força que o sangue exerce 
nas paredes dos vasos da microcirculação de 15 a 20 mmHg, correspondente a  20 
a 26 g/cm² na superfície da raiz.

39.  A manutenção da estabilidade e equilíbrio da oclusão é meta de todo tratamento 
ortodôntico. Sobre a oclusão dentária, assinale a alternativa correta:

a)  Os  dentes  superiores  sobrepassam  os  inferiores  do  lado  vestibular, 
caracterizando o tipo normal de oclusão central denominada psalidodontia.

b)  A  oclusão  lingual  dos  incisivos  superiores  com  relação  aos  inferiores, 
caracteriza a labiodontia.

c)  A  variação da oclusão central em que, devido à grande abrasão dentária, a 
borda incisal dos dentes anteriores e superiores toca de topo as correspondentes 
inferiores, denomina o tipo opistodontia.

d)  A prosarmose corresponderia à oclusão com trespasse vertical maior que 3mm.

 



40.  Sobre o fenômeno da hialinização, asssinale a alternativa incorreta:

a)   É  causada  parcialmente  por  fatores  anatômicos  e  parcialmente  por  fatores 
mecânicos e, é quase inevitável no período inicial do movimento dentário.

b) Nas zonas hialinizadas, a rápida diferenciação das células osteoclásticas acelera 
a reabsorção óssea, a partir da membrana periodontal.

c)  A  zona  de  hialinização  representa  uma  área  necrótica  estéril,  geralmente 
limitada a 1 ou 2 mm  de diâmetro.

d)  Durante  o  processo,  três  fases  principais  são  mostradas:  degeneração, 
eliminação do tecido destruído e estabelecimento de uma nova inserção.

41. De  acordo  com  Graber  e  Vanarsdall,  o  aparelho  de  Schwarz  é  um  aparelho 
removível  que  tem a  forma  de  uma ferradura,  de  uso  mandibular  e  com parafuso 
expansor na linha média. Com relação ao mesmo, é correto afirmar que: 

a)  Tem seu uso somente depois da expansão rápida da maxila para complementar 
a expansão inferior.

b)  Geralmente, a expansão por quatro a cinco meses, proporcionada pela ativação 
do aparelho, dependendo do grau de apinhamento de incisivos, produz apenas 1  a 
2 mm de aumento no comprimento anterior do arco.

c)  Deve ser utilizado antes da expansão rápida da maxila.

d)  Deve ser removido tão logo promova a descompensação dentária.

42.  Sobre o ângulo “Z” de Merrifield, podemos afirmar corretamente que:

a)  Define a direção de crescimento vertical e horizontal da face anterior.
b)  Define a inclinação axial do incisivo inferior em relação ao plano mandibular.
c)  É  definido  pela  linha  do  perfil  mole  lábio-mento,  relacionada  com  o  plano 
horizontal de Frankfurt.
d)  Define a posição horizontal da maxila em relação à base do crânio.



43.  A  mandíbula,  o  mais  móvel  dos  ossos  craniofaciais,  apresenta  um  complexo 
mecanismo de crescimento, assinale a alternativa incorreta:

a)  Tem  a maior percentagem de crescimento por ossificação endocondral a partir 
da cartilagem de Meckel.

b)  Possui  mecanismo  de  crescimento  endocondral  em  cada  côndilo  e 
intramembranoso no corpo e ramos.

c)  O surto mais importante do crescimento mandibular é o que está relacionado a 
puberdade.

d)  O  deslocamento  da  maxila  para  frente  e  para  baixo,  leva  a  mandíbula, 
simultaneamente,  a  um deslocamento  em direção  e  extensão  aproximadamente 
iguais.

 

44.  De acordo com Graber e Vanarsdall, a placa labioativa é um aparelho removível 
que, quando indicado corretamente,  pode ser usado para a descompensação do arco 
dentário mandibular. Sobre este dispositivo é incorreto afirmar:

a)  Aumenta o comprimento do arco.
b)  Serve para verticalizar molares inferiores distalmente.
c)  Tem a desvantagem de não permitir a expansão espontânea do arco dentário.
d) Está bem indicado para pacientes que têm musculatura labial ou bucal tensa e 
compacta.

45.  Na ossificação das estruturas do complexo facial, é incorreto afirmar que:

a) A ossificação endocondral é o modo de crescimento predominante no crânio.

b) No esfenoide e na mandíbula ocorrem crescimento por ossificação endocondral 
e intramembranosa.

c)  O crescimento intramembranoso ocorre em áreas de tensão.

d) O crescimento cartilaginoso aparece onde é necessário crescimento linear em 
direção da pressão.

46. Durante a etapa de refinamento da finalização ortodôntica,  Interland recomenda 
para alcançar o paralelismo radicular e corrigir as rotações, a utilização de:

a)  Bráquetes siameses extra largos.
b)  Bráquetes siameses normais.
c)  Bráquetes siameses normais com gancho.
d)  Bráquetes de Lewis.



47. Para Graber e Vanarsdall, a expansão dos arcos dentários pode ser produzida por 
uma variedade de tratamentos ortodônticos. Os tipos de expansão produzidos podem 
ser  divididos  em  três  categorias  com  características  próprias.  Podemos  afirmar 
corretamente que:

a) Na expansão ortopédica, mudanças são produzidas nas estruturas esqueléticas 
basais  mais  do  que  pelo  movimento  dos  dentes  através  do  osso  alveolar,  não 
afetando o sistema das suturas circunzigomáticas e circum-axilares.

b) A expansão ortodôntica  resulta  em movimentos  dos segmentos laterais  para 
vestibular, primariamente dentoalveolares por natureza, mas resistentes a recidiva, 
independente da musculatura das bochechas.

c) A expansão passiva, frequentemente, ocorre quando a força das musculaturas 
bucal e labial é protegida da oclusão, como com o uso do regulador de função de 
Fränkel.

d) A expansão rápida da maxila é o melhor exemplo de expansão ortodôntica.

48.  Na etiologia do processo de reabsorção radicular, alguns fatores isolados ou em 
combinação podem contribuir para o desenvolvimento da reabsorção da raiz. Assinale 
a alternativa incorreta:

a) Os incisivos laterais superiores, os incisivos centrais superiores e inferiores são 
os dentes mais frequentemente acometidos.

b) Incisivos superiores com raízes rombas ou em forma de pipeta têm maior risco 
de reabsorção.

c) Dentes tratados endodonticamente são menos resistentes à reabsorção radicular, 
devido à menor dureza da dentina.

d)  Movimentos  de  intrusão,  especialmente  em  adultos,  devem  ser  realizados 
cuidadosamente durante o estágio inicial de movimentação.

49. Segundo Interland, o surto de crescimento pubescente é um fenômeno constante e 
ocorre em todas as crianças. No sexo masculino, ocorre entre qual período de idade?

a)  10 anos e 12 anos.
b)  8 anos e 10 anos. 
c)  12,5 anos e 15 anos. 
d)  10 anos e  11 anos.  



50.   Segundo Proffit, o espaço livre de Nance (Leeway Space) mede, de cada lado em 
média, nos arcos inferiores e superiores, respectivamente:

a) 1,7mm e 1,7mm de cada lado.  
b) 1,8mm e 3,4mm de cada lado.

     c) 0,9mm e 1,7mm de cada lado.  
d) 2,5mm e 1,5mm de cada lado.
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