
                                                     

 

HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ 

PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2019 

 

ODONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 

Leia atentamente as seguintes instruções: 

1) Você receberá do fiscal o seguinte material: 

a) Um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada pergunta; 

b) Um caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões e respectivas opções, sem repetição ou falha. 

2) Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal. 

3) Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras a),b),c),d); 

somente uma alternativa responde ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta; a marcação 

de mais de uma alternativa no cartão anula a questão, mesmo que uma delas esteja correta. 

4) As questões são identificadas pelo número que se situa junto ao seu enunciado. 

5) Preencha completamente o retângulo correspondente a letra escolhida, com caneta esferográfica com tinta 

azul ou preta.  

6) Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo em nenhuma 

hipótese será fornecido um substituto. NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, NEM RASURAS. 

7) Sob a carteira somente será permitido o documento de identificação, ficha de inscrição, caneta e borracha. 

8) Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de respostas assinado. 

9) Boa prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Condição de anulação da prova: 
Retângulos preenchidos à lápis ou caneta hidrocor. 

É proibido portar quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, incluindo relógio, 
computadores de mão, calculadoras, telefones celulares, etc. 

A comprovação do porte de qualquer equipamento eletrônico pelo candidato resultará em sua 
eliminação do processo seletivo. 

 

ATENÇÃO 

Data: 27/01/2019 - Domingo 
Local: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ 
Endereço: Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 – São Mateus – Juiz de Fora/MG 
Horário: 09:00 horas 
Sala: 106 
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CONHECIMENTOS GERAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 

1) A respeito do conceito de saúde apresentado na Lei n. 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde- Ministério 

da Saúde), marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Saúde é sinônimo de ausência de doenças; 

b) Os níveis de saúde de uma população independem das condições sociais e econômicas vigentes no 

país; 

c) Saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado, de forma exclusiva, garantir as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício; 

d) Saúde é definida a partir dos elementos que a determinam e condicionam: alimentação, moradia, 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda etc. 

 

2) A descentralização político-administrativa do Sistema Único de Saúde significa que: 

 

a) Enfatiza-se a descentralização para os Estados; 

b) Os poderes do Governo Federal, Estados e Municípios serão compartilhados com os movimentos 

sociais, sindicatos e partidos políticos; 

c) A direção é única para cada ente federado, recaindo a ênfase da descentralização dos serviços para os 

municípios; 

d) Há capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis governamentais. 

 

3) Em relação aos Conselhos Municipais de saúde é INCORRETO afirmar que: 

 

a) Fiscalizam a aplicação dos recursos da saúde; 

b) Funcionam no nível municipal e estadual, cabendo ao Governo Federal a atribuição de coordená-los; 

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais 

segmentos; 

d) São criados através de leis municipais; 

 
 
4) Organizar os serviços de saúde por níveis de complexidade da assistência significa: 
 

a) Regionalizar;  
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b) Hierarquizar;  

c) Integrar ações e programas;  

d) Possibilitar a participação popular. 

 
5) Os princípios doutrinários que conferem legitimidade ao Sistema Único de Saúde são: 

 

a) Universalidade, igualdade e descentralização político-administrativa; 

b) Universalidade, integralidade e equidade; 

c) Universalidade, integralidade e participação popular; 

d) Integralidade, equidade e direito à informação. 

 

6) Para receberem os recursos repassados de forma regular e automática pelo Ministério da Saúde 

para os municípios, estes deverão contar com, EXCETO: 

 

a) Fundo de Saúde; 

b) Plano de Saúde; 

c) Conselho de Saúde; 

d) Comissão de elaboração de convênios entre a União, os Estados e os Municípios. 

 

7) A Lei nº 8080/90 estabelece que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), EXCETO: 

 

a) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; 

b) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com 

a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas; 

c) O controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde; 

d) Ações de assistência social. 

 

8) Os preceitos do SUS de universalização, integralidade e hierarquização visam à reestruturação 

do sistema de saúde. Em relação aos cidadãos, estes preceitos implicam a: 

 

a) Utilização de diferentes níveis hierarquizados de atenção à saúde, de forma integral e sem restrição de 

cor, raça, idade e sexo. 
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b) Comprovação do local de moradia para ter acesso à assistência médica. 

c) Contribuição à previdência social para ter acesso à assistência médica. 

d) Satisfação das necessidades assistenciais apenas no nível primário de atenção à saúde. 

 

9) A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, apresenta a saúde como: 

 

a) Resultado do acesso ao cidadão aos serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos. 

b) Resultado da organização social, física e psíquica do cidadão, abrangendo diversos aspectos da 

condição de vida que promovam o bem estar do indivíduo. 

c) Um completo estado de bem estar físico, psíquico e social, e não somente a ausência de doença. 

d) Um estado ótimo de adaptação do indivíduo, entre seu meio ambiente físico e social e suas 

características psíquicas.  

 

10) A participação popular, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), tem sua maior expressão: 

 

a) nos Conselhos Municipais de Saúde. 

b) nas Associações de Bairro. 

c) nas Agremiações. 

d) nos Sindicatos. 

 

11) O SUS conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder legislativo, com 

as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Analise as 

seguintes proposições: 

 

I. A Lei nº 8142 de 28/12/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre 

as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 

II. Os recursos financeiros do SUS são apenas alocados como despesas de custeio e de capital do 

Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. 

III. A partir da promulgação da lei nº 8.080 de 19/09/1990, os recursos financeiros para atender as 

finalidades do SUS passaram a depender da movimentação financeira das operações bancárias do 

fundo monetários de saúde. 

 

Marque a opção correta: 
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a) apenas II está correta.  

b) apenas I está correta. 

c) apenas II e III estão corretas. 

d) apenas III está correta. 

 

12) A Lei 8.080, de 1990, dispõe que diante à insuficiência para garantir a cobertura assistencial à 

população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços de iniciativa privada. 

Contudo, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta sobre esta prestação serviço: 

 

I. A participação dos serviços privados será complementares, formalizadas mediante contrato ou 

convênio, observadas as normas de direito público. 

II. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial 

serão estabelecidos pela própria entidade privada, aprovados no Ministério da Saúde. 

III. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema 

Único de Saúde – SUS. 

 

a) Somente I está incorreto. 

b) Somente III está incorreto. 

c) Somente II está incorreto. 

d) Todos estão corretos. 

 

13) Das atribuições incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde estão CORRETAS: 

 

I- Executar ações de: vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e de 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;  

II- Executar a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 

III- Estimular o incremento, em sua área de atuação, do desenvolvimento científico e tecnológico.  

 

a) Somente I  

b) I, II e III   
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c) Somente II e III    

d) Nenhuma correta 

 

14) A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080, é incisiva nos seus princípios e diretrizes quando 

destaca: 

1- A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

2- A igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

3- A participação da comunidade. 

4- A utilização da epidemiologia na definição de prioridades e orientação no planejamento das 

ações dos serviços de saúde. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

a) 1 apenas 

b) 1, 2, 3 e 4.  

c) 1, 2 e 3, apenas.  

d) 1, 2 e 4, apenas. 

 

15) As proposições do Movimento de Reforma Sanitária Brasileira eram dirigidas, basicamente, à 

construção de uma nova política de saúde, e para tanto considerava como elementos essenciais 

para a reforma do setor a: 

 

a) implantação de ações integradas da saúde.  

b) centralização e hierarquização das políticas de saúde.  

c) descentralização, universalização e participação dos usuários.  

d) terceirização do sistema de saúde.  

 

16) Sobre as afirmativas referentes a Reforma Sanitária do Brasil que ocorreu na década de 80 

marque V de Verdadeiro ou F de Falso.  
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(     ) No período da Reforma Sanitária a saúde era de responsabilidade do Ministério da Saúde através do 

INAMPS. 

(   ) Neste período as ações de saúde eram pautadas na prevenção dos agravos principalmente das 

pessoas idosas. 

(     ) A 8ª Conferência de Saúde foi um marco decisivo na consolidação dos princípios da Reforma Sanitária, 

que defendia a centralização das ações de saúde curativas nas mãos dos municípios. 

(   ) A Reforma propunha a saúde como direito de todos e não somente dos trabalhadores de carteira 

assinada que contribuíam para o INAMPS. 

 

Assinale a resposta CORRETA. 

 

a) V,V,F,F  

b) F,F,F,V   

c) V,F,V,F  

d) V,F,F,V. 

 

17) Lançado em agosto de 1976, e formalmente vinculado ao Ministério da Saúde-MS, o Programa 

de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento-Piass caracterizava-se como uma iniciativa de 

investimentos que tinha em vista a expansão da rede de atenção primária de saúde em municípios 

do interior. Seus dois grandes propósitos foram: 

 

a) aumentar o alcance da cobertura dos serviços médicos, especialmente nas áreas rurais e viabilizar, com 

foco nos cuidados primários em saúde, a regionalização da atenção e da assistência médica, de forma 

descentralizada e hierarquizada. 
 

b) aumentar o alcance da cobertura dos serviços médicos na área urbana em detrimento das áreas rurais 

e viabilizar, com foco nos cuidados primários em saúde, a regionalização da atenção e da assistência 

médica, de forma descentralizada e hierarquizada. 
 

c) aumentar o alcance da cobertura dos serviços médicos, especialmente nas áreas rurais e viabilizar, com 

foco nos cuidados terciários em saúde, a regionalização da atenção e da assistência médica, de forma 

centralizada e hierarquizada. 
 

d) aumentar a cobertura dos serviços médicos, especialmente nas áreas urbanas e viabilizar, com foco 

nos cuidados curativos. 
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18) A grande mobilização da sociedade pela reforma do sistema de saúde teve como marco a oitava 

CNS, em 1986. Em seus grupos e assembleias foram discutidas e aprovadas as principais 

demandas do movimento sanitarista foram: 

 

I- Fortalecer o setor público de saúde; 

II- Expandir a cobertura a todos os cidadãos; 

III- A medicina previdenciária à saúde pública, constituindo assim um sistema único. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

a) Apenas I está correta   

b) Todas estão corretas    

c) Todas estão erradas  

d) I e II estão corretas 

 

19) Marque Verdadeiro ou Falso sobre as afirmativas da 8a Conferência Nacional de Saúde: 

 

(    ) A oitava CNS foi convocada pela Presidência da República 

(    ) Entre os principais temas da Conferência estavam o dever do Estado e direito do cidadão no tocante 

à saúde 

(  ) Temas específicos, como a hierarquização dos cuidados médicos segundo sua complexidade e 

especialização, e a participação popular nos serviços de saúde não foram discutidos. 

(    )  A VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada no ano de 1986, contou com a participação 

de técnicos do setor saúde, de gestores e da sociedade organizada, propondo um modelo de proteção 

social com a garantia do direito à saúde integral. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

a) V,V,F,F 

b) V,F,V,V  

c) V,V,F,V  

d) V,F,F,V. 
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20) Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das 

ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 

Conforme a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão destinados:  

 

a) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.  

b) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.  

c) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.  

d) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

                            
21) Um cirurgião dentista clínico geral precisou proceder uma anestesia bloqueando o nervo 

alveolar superior posterior. Das opções abaixo, qual corresponde ao território de inervação deste 

nervo que por consequência perdeu a sensibilidade? 

 

a) Molares superiores e mucosa bucal dos molares superiores. 

b) Molares superiores e mucosa bucal e lingual dos molares superiores. 

c) Primeiro molar superior, exceto sua raiz mesio-vestibular; 2º e 3º molares superiores e mucosa bucal   

dos molares superiores. 

d) Parte do 1º molar superior, 2º e 3º molares superiores e mucosa bucal e lingual dos molares superiores. 

22) Durante o processo de deglutição, o osso hióide é elevado pelos músculos ditos supra hioideos, 

contribuindo para a elevação da pressão intrabucal e a condução do bolo alimentar até a 

orofarionge. O músculo do assoalho bucal de importante papel nesse processo de deglutição, 

conhecido como diafragma de cavidade bucal, é o: 

 

a) Genioiódeo 

b) Platisma 

c) Hioglosso 

d) Milo-hióideo 
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23) Um cirurgião buco-maxilo-facial fazendo a reconstituição do terço médio da face de um 

paciente politraumatizado precisou recorrer à anatomia da região maxilar para auxiliá-lo em 

seu procedimento. Observando a maxila ele pode detectar que esse osso maxilar se divide, 

anatomicamente, em um corpo e quatro processos que recebem a denominação de: 

 

a) Frontal, pterigóide, zigomático e alveolar. 

b) Alveolar, palatino, pterigóide e temporal. 

c) Alveolar, frontal, palatino e zigomático. 

d) Frontal, palatino, pterigóide e temporal. 

24) Conforme a relação de tamanho entre o grupo dos dentes incisivos, analise e aponte a 

alternativa verdadeira: 

 

a) O incisivo lateral inferior é do mesmo tamanho do incisivo lateral superior. 

b) O incisivo central inferior é maior que o incisivo lateral superior. 

c) O incisivo central superior é do mesmo tamanho do incisivo lateral. 

d) O incisivo central inferior é menor de todos os incisivos. 

25) Os primeiros molares superiores permanentes apresentam em sua morfologia características 

individuais. Selecione uma alternativa abaixo que não é encontrada nesses dentes: 

 

a) Coroa alargada no sentido vestíbulo-lingual. 

b) Ponte de esmalte presente. 

c) Tubérculo de Carabeli ausente. 

d) Cúspides linguais mais altas do que as vestibulares. 

 

26) Apesar das medidas de Biossegurança empregadas, os acidentes ocupacionais envolvendo 

material biológico são comuns entre profissionais da área de saúde. Os microrganismos mais 

relatados nestas situações estão listados na seguinte alternativa: 

 

a) Neisseria meningitidis (meningite meningocócica) e Mycobacterium tuberculosis (Tuberculose). 

b) Vírus da AIDS (HIV), da HEPATITE B (HBV) e HEPATITE C (HCV). 

c) Vírus da AIDS (HIV) Neisseria meningitidis (meningite meningocócica) e Mycobacterium 

tuberculosis (Tuberculose) 
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d) Vírus da HEPATITE B (HBV), Neisseria meningitidis (meningite meningocócica) e 

Mycobacterium tuberculosis (Tuberculose) 

 

27) A Mucosa Bucal constitui o revestimento úmido da cavidade buca, formada por um tecido 

epitelial sustentado por um tecido conjuntivo. Pode ser classificada em: Mucosa 

Mastigatória, Mucosa de Revestimento e Mucosa especializada. A introdução de soluções 

anestésicas na gengiva torna-se mais dolorosa que na mucosa alveolar de revestimento. 

Histologicamente, as características da mucosa mastigatória que justificam tal afirmação são 

representadas por: 

 

a) Lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo seguida de uma submucosa altamente vascularizada, 

dificultando a absorção da solução anestésica. 

b) Tecido conjuntivo denso, sem papilas conjuntivas, o que impede a difusão da solução anestésica. 

c) Tecido epitelial pavimentoso extratificado ceratinizado, cuja presença de ceratina dificulta a 

penetração da solução anestésica. 

d) Lâmina própria de tecido conjuntivo denso, com presença de papilas conjuntivas alongadas o 

que dificulta a penetração da solução anestésica. 

 

28) Em relação ao uso de fármacos e a clínica odontológica é INCORRETO afirmar: 

 

a) Existem várias estratégias de cunho farmacológico para o tratamento das AFTAS, por exemplo: 

o acetonido de triancinolona e carboximetilcelulose são bastante indicados, diminuindo a 

sintomatologia. 

b) Para adultos ou crianças com peso corporal maior que 30 kg e em casos de abscessos apicais 

em fase inicial e com história de alergia, indica-se a Claritromicina 250 mg a cada 12 horas. 

c) O aciclovir é um agente antiviral especifico contra os vírus-DNA, impedindo a duplicação viral, 

portanto indicado para a lesão do Herpes Tipo 1 em semimucosa labial, em forma de creme, 

mesmo sabendo que este tratamento é menos efetivo que por via oral. 

d) No tratamento da disestesia e da hiperalgesia a indicação é não aumentar o uso de analgésicos 

ou de corticosteroide, pois pode provocar um distúrbio neurológico. A indicação nesse caso é o 

Tramadol. 
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29) Paciente com 27 anos de idade, sexo feminino, teve o dente 36 submetido a pulpectomia. 

Durante os procedimentos de auditoria odontológica, as radiografias iniciais e finais deste 

tratamento foram avaliadas, mostrando que, na raiz lingual, o material obturador preenchia o canal 

até 3 mm aquém do ápice. Na raiz mesiovestibular, a obturação estava a 0,5 mm aquém do ápice e 

na raiz distovestibular, a obturação atingia o ápice. Foi solicitado o exame clínico da paciente, que 

relatou não ter sintomas de desconforto, 6 meses após o tratamento endodôntico. 

Diante dos achados clínicos e radiográficos, o auditor deve: 

 

a) Descrever  a  não  conformidade  entre  o  plano  de  tratamento  e  o  tratamento  efetivamente 

executado. 

b) Efetuar a  glosa  administrativa  do  tratamento efetuado, tendo em vista o padrão de qualidade  

       do procedimento. 

c) Relatar  a  conformidade  do   tratamento efetuado, pois, do ponto de vista fisiológico, não há  

     prejuízos à saúde bucal da paciente. 

d) Proceder à denúncia de fraude junto ao Ministério Público. 

 

30) No exame radiográfico intrabucal, pode-se verificar reparos anatômicos semelhantes a 

processos patológicos. Desta forma, é importante o conhecimento do aspecto radiográfico e 

a localização de reparos anatômicos e suas variações. Diante desta afirmação, assinale a 

afirmativa CORRETA: 

 

a)  A imagem radiolúcida e de limites difusos, localizada abaixo dos dentes incisivos inferiores, pode 

corresponder à fóvea submandibular. 

b) O forame mentual é radiopaco e encontrado na região apical de canino. 

c) A fossa incisiva é localizada entre o dente incisivo central inferior e incisivo lateral inferior. 

d) Os canais nutritivos podem ser projetados como linhas ou pontos radiolúcidos. 

 

31) A radiografia oclusal é útil para a avaliação individual dos arcos maxilar ou mandibular, 

de forma total ou parcial. Quanto às técnicas radiográficas oclusais, marque a alternativa 

CORRETA. 

 

a) Pacientes edêntulos devem segurar o filme com os dedos polegares. 
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b) O filme, na técnica oclusal total da maxila, deve ser posicionado na boca do paciente, com seu 

longo eixo perpendicular ao solo. 

c) Na técnica oclusal da região de túber, o filme deve ser posicionado na boca do paciente, de 

modo que o longo eixo fique paralelo ao plano sagital mediano do paciente. 

d) Técnicas radiográficas oclusais são indicadas para avaliação de lesões cariosas oclusais. 

 

32) Em relação à periodontite crônica, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A periodontite crônica não está associada ao acúmulo de placa bacteriana e geralmente tem um 

curso de progressão rápida. 

b) A característica clínica que difere a periodontite da gengivite é a coloração tecidual avermelhada. 

c) Somente a radiografia periapical, sem a utilização da sondagem periodontal, é capaz de traçar 

o diagnóstico de periodontite. 

d) A periodontite é definida como uma doença inflamatória dos tecidos de suporte dos dentes, 

causada por grupos de microrganismos específicos, resultando em uma destruição progressiva 

do ligamento periodontal e osso alveolar, com formação de bolsa, retração ou outras. 

 33) Ao finalizar a cirurgia de acesso, cada dente apresenta uma forma de contorno 

geometricamente específica. Marque a resposta correta que corresponde respectivamente ao 

acesso coronário dos dentes 16, 36, 11, 25 e 24. 

 

a) Trapézio com a base maior voltada para mesial, Trapézio com a base maior voltada para 

vestibular, triangulo com a base maior voltada para incisal, oval no sentido vestíbulo palatino e 

circular. 

b) Trapézio com a base maior voltada para vestibular, Trapézio com a base maior voltada para 

mesial, triangulo com a base maior voltada para incisal, oval no sentido vestíbulo palatino e oval 

no sentido vestíbulo palatino. 

c) Trapézio com a base maior voltada para vestibular, Trapézio com a base maior voltada para 

mesial, triangulo com a base maior voltada para incisal, oval no sentido vestíbulo palatino e 

circular. 

d) Trapézio com a base maior voltada para mesial, Trapézio com a base maior voltada para 

vestibular, triangulo com a base maior voltada para incisal, circular e oval no sentido vestíbulo 

palatino. 
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34) Durante a avaliação de um paciente atendido no HMTJ, na clínica de Odontologia, observou-se 

a necessidade de reabilitação extensa. Para tanto o tratamento será elaborado a partir da montagem 

dos modelos de gesso, superior e inferior, em articulador semi-ajustável. Foi realizado o registro 

com arco facial neste paciente e anotou-se a distância intercondilar: 2 ou M. Desta forma INDIQUE 

o preparo do articulador para receber o modelo superior: 

 

a) Ângulo de Bennet em 15º e da distância intercondilar em 30°, elementos condilares na posição 

2, utilização de 1 espaçador. 

b) Ângulo de Bennet em 30º e da distância intercondilar em 15°, elementos condilares na posição 

2, utilização de 2 espaçadores. 

c) Ângulo de Bennet em 30º e da distância intercondilar em 15°, elementos condilares na posição 

1, utilização de 2 espaçadores. 

d) Ângulo de Bennet em 15º e da distância intercondilar em 30°, elementos condilares na posição 

1, utilização de 1 espaçador. 

 

35) Identifique os critérios da Oclusão Funcional Ideal segundo Okeson como parte da biodonâmica 

fisiológica do sistema estomatognático. 

 

a) 1- Quando a boca se fecha, os côndilos estão na posição mais póstero-superior (estável músculo 

esqueletalmente) 2- Alguns contatos dentários promovem carga axial das forças oclusais. 3- 

Guias funcionais com interferência oclusal. 4- Na posição habitual os contatos dos dentes 

posteriores são mais leves do que os contatos dos dentes anteriores. 5- Oclusão mutuamente 

protegida. 

 

b) 1- Quando a boca se fecha, os côndilos estão na posição mais póstero-superior (estável músculo 

esqueletalmente) 2- Todos os contatos dentários promovem carga axial das forças oclusais. 3- 

Presença guias funcionais 4- Na posição habitual os contatos dos dentes posteriores são mais 

pesados do que os contatos dos dentes anteriores. 5- Oclusão mutuamente protegida. 

 

c) 1 -  Quando a boca se fecha, os côndilos estão na posição mais látero-superior (estável músculo    

       esqueletalmente)  2-  Todos os contatos dentários promovem  carga  axial  das  forças  oclusais.      

       3 - Presença guias funcionais.  4 - Na posição habitual os contatos dos dentes posteriores são  

     Iguais aos contatos dos dentes anteriores. 5- Oclusão mutuamente protegida. 
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d) 1- Quando a boca se fecha, os côndilos estão na posição mais ântero-superior (estável músculo 

esqueletalmente) 2- Todos os contatos dentários promovem carga axial das forças oclusais 3- Presença 

guias funcionais 4- Na posição habitual os contatos dos dentes posteriores são mais pesados do que 

os contatos dos dentes anteriores. 5- Oclusão mutuamente protegida. 

 

36) Demonstre enumerando as diferenças entre Bruxismo do sono e Apertamento diurno de 

acordo com as características de cada um, sendo (1) Bruxismo do sono ou (2) Apertamento 

Diurno: 

 

(   ) Atividade Semi-involuntária  

(   ) Atividade inconsciente 

(   ) Bruxismo Cêntrico 

(   ) Presença de ruidos 

(   ) Relacionado à um hábito vicioso 

(   ) Bruxismo excêntrico 

 

Marque a sequência encontrada: 

 

a)  2-1-2-2-1-1 

b)  2-1-2-1-2-1 

c) 1-2-1-2-1-2 

d) 1-2-1-2-2-1 

 

37) Paciente com 26 anos de idade, sexo feminino, apresenta restauração na face vestibular do 

dente 21 com características estéticas insatisfatórias. O exame clínico mostra infiltração nas 

bordas da restauração e de cárie secundária. O padrão de higiene bucal é insatisfatório e a paciente 

relata consumo frequente de sacarose, principalmente no café com açúcar. Após a remoção da 

restauração e do tecido cariado, obteve-se uma cavidade de profundidade rasa, atingindo o esmalte 

e o terço externo de dentina. 

O preparo cavitário para restauração com resinas compostas requer: 

 

a)  A  confecção de bisel  para  evitar  a  infiltração  nas margens da cavidade e propiciar um melhor  

padrão estético. 
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b) A  remoção  da  estrutura dental comprometida pela cárie sem alterar o tamanho da cavidade. 

c) Canaletas para proporcionar retenção, minimizando os estresses de contração de 

polimerização. 

d) A apresentação de um ligeiro sobrecontorno a fim de prevenir recidiva de cárie e permitir a 

inserção da resina em incrementos. 

 

38) Os elastômeros sintéticos não aquosos tem sido considerados materiais de moldagem 

de sucesso na odontologia restauradora. Dentre os elastômeros, destacamos como os de 

maior popularidade no mercado brasileiro as siliconas de polimerização por condensação, 

também chamadas de polidimetilsiloxano, por apresentarem inúmeras vantagens. Assinale 

a alternativa que apresenta as vantagens deste material de moldagem: 

 

a) Possui boa memória elástica 

b) Apresenta o custo alto, quando comparada a outros elastômeros 

c) Longo tempo de presa 

d) Longo tempo de trabalho 

 

 

39) Paciente RCS, 72 anos, gênero feminino, procura a clínica de atendimento Odontológico 

para reabilitar com prótese fixa metalo-cerâmica o espaço protético dos dentes 33 e 36. Em 

relação aos componentes desta prótese indique a resposta CORRETA: 

 

a) O pilar desta prótese são os elementos que ocuparão o espaço protético dos dentes 34 e 35. 

  b) Não há necessidade de realização de conectores para esta prótese. 

c) Os retentores desta prótese são as coroas metalo-cerâmicas que serão cimentadas sobre os 

pilares dos elementos 34 e 35. 

     d) Os pônticos desta prótese são os elementos que ocuparão o espaço protético do 34 e 35. 

 

40) Um meio para reconstruir o padrão oclusal e estético perdidos é utilizar planos de 

orientação feitos com cera, ancorados em bases de prova que ajustados irão simular a 

presença dos dentes, dando previsibilidade ao trabalho. Indique a alternativa que relaciona 

os ajustes e marcações que devem ser feitos nos planos de cera. 
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a) DVR, RC, linha bipupilar, plano de Fox 

b) Suporte labial, Altura incisal, DVR, linha bipupilar 

c) Plano de Frankfurt, Linha média, DVO, ELF 

d) Altura incisal, Plano de Camper, Linha média, Linha do canino, Linha do sorriso 

 

 

 

 


