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CARGO: ODONTÓLOGO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Desde 1º de janeiro de 2016, o novo acordo ortográfico é o único formato da língua reconhecido 

no Brasil. O acordo vigorou desde 2009, quando o trema da linguiça, o acento das europeias e o hífen 

do dia a dia desapareceram. Seu objetivo é unificar a nossa escrita e a das demais nações de língua 

portuguesa: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste. Nesse sentido e de acordo com as normas ortográficas vigentes, assinale a alternativa 

na qual todos os vocábulos estão corretos: 

a) idéia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

b) ideia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

c) ideia / herói / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

d) ideia / herói  / heroico / microondas / leem / re-editar 

e) idéia / herói  / heroico / micro-ondas / lêem / re - editar 

2 - Temos respectivamente 8 letras e 7 fonemas, EXCETO  em: 

a) hipótese  

b) arranhar 

c) lâmpadas  

d) exemplos 

e) computar 

3 - As palavras, na ordem apresentada, que completam corretamente o sentido dos excertos abaixo 

encontram-se, respectivamente, na alternativa:  

 I. ____________ moral é a debilidade do cérebro. (Arthur Rimbaud)  

II.  ___________ livros escritos para evitar espaços vazios na estante. (Carlos Drummond de 

Andrade) 
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III. A mentira é o único _________________________do homem sobre todos os outros animais. 

(Fiódor Dostoiévski) 

IV. Ninguém pode ser sábio de ___________________________vazio. (George Eliot) 

V. Não há mentira pior do que uma verdade ________________________compreendida por 

aqueles que a ouvem. (Henry James) 

Fonte:http://www.revistabula.com/324-50-frases-classicas-de-escritores-celebres/. Acesso em 03/08/2017 

a) A - Há – privilégio – estômago - mal 

b) A - Há – previlégio – estomago - mal 

c) O - Há – privilégio – estomâgo - mau 

d) O - Há – previlégio – estômago - mal 

e) A - A – privilégio – estômago - mau 

4 - Considerando a ortografia e gramática em vigência, assinale a alternativa a qual apresenta uma 

assertiva falsa: 

a) as palavras vinagre, aguardente e planalto são formadas pelo processo de composição por 

aglutinação.  

b) o plural de segunda-feira é segundas-feiras. 

c) todas as palavras a seguir possuem dígrafos: marinheiro, corcunda, chave, telhado, chumbo. 

d) há dígrafos consonantais em: anterior, campestre, temperatura. 

e) alface é um substantivo feminino. 

5 - Analise o emprego das palavras em destaque e assinale o recurso linguístico utilizado para criar o 

humor. Esse recurso permite que o leitor ative conhecimentos  de mundos diferentes que resultarão 

em mundos textuais distintos e opostos em algum sentido.   

Papo de padres  

O padre de uma cidade perdida no meio do mato vai visitar o colega da paróquia vizinha: 
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 — Então, padre Luís? Como vão as coisas? Muito movimento?  

— Que nada! A mesma vida de sempre... Rosário, a pinga...  

Depois, grita em direção à cozinha:                                                             

— Rosário, traz essa pinga logo! 

a) Sinonímia 

b) Antonímia 

c) Paronímia 

d) Metafórico 

e) Homonímia 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Carlos gastou  para fazer um percurso entre duas cidades, imprimindo uma velocidade 

média de . Luís gastou  para fazer o mesmo percurso. A velocidade média 

desenvolvida por Luís foi de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7 - Maria fez uma aplicação de R$ 20 000,00 a juros simples de 1,4% ao mês durante 12 dias. O 

rendimento obtido no período foi de: (considere 1 mês com 30 dias). 

a) R$ 108,00  

b) R$ 102,50  

c) R$ 98,00  

d) R$ 112,00  

e) R$ 94,30  
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8 - A tabela abaixo mostra a altura dos atletas de uma equipe de futsal. 

 

FREQUÊNCIA ALTURA (em metros) 

2 1,65 

1 1,70 

4 1,75 

3 1,80 

2 1,86 

 

A média aritmética das alturas dos atletas é: 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

9 - Em uma brincadeira de crianças Joel perguntou para a Sabrina: qual é a sua idade? Ela respondeu: 

minha idade é um terço da idade de minha mãe. Então Joel foi e perguntou para a mãe de Sabrina 

qual era sua idade e obteve a seguinte resposta: eu tenho 3 anos a menos que a idade do pai de 

Sabrina. Curioso para saber a idade de Sabrina, Joel perguntou ao pai dela qual era sua idade e ele 

respondeu: a minha idade mais a idade de minha esposa mais a idade de minha filha é igual a 80. Joel 

montou a equação e descobriu que a idade de Sabrina é de: 

a) 14 anos 

b) 13 anos 

c) 11 anos 

d) 15 anos 

e) 9 anos 
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10 - Um artesão dispõe de  de arame para fazer uma armação com formato de um ―esqueleto‖ 

de paralelepípedo conforme a figura. 

 

 

Este artesão quer que o comprimento tenha o triplo da altura e que a largura meça  a mais que a 

altura. Sabe-se que 5% do arame serão destinados aos nós nos vértices das arestas. As medidas do 

comprimento, largura e altura serão respectivamente: 

a)  

b)   

c)   

d)   

e)  

INFORMÁTICA 

11 - O que acontece com pressionamento das teclas SHIFT e ESC (SHIFT + ESC) quando utilizadas 

usando o Google Chrome: 

a) Abre o histórico de navegação 

b) Abre uma nova guia para digitar endereço para navegação  

c) Abre o gerenciador de tarefas do Chrome  

d) Abre a opção de localização do browser 

e) Abre as opções de impressão 

12 - Pishing (pescar), é um software mal intencionado (malware) que consiste em roubar/acessar 

dados pessoais, financeiros ou de cartão de crédito, entre outros, de computadores ou 

microcomputadores e disponibiliza-los através da rede ou internet. Qual das opções abaixo melhor 

caracteriza ou facilita a instalação de um Pishing em um microcomputador ou computador: 
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a) Abertura de sites falsos ou e-mails de origem duvidosa 

b) Acesso a ferramentas de busca 

c) Não atualização do sistema operacional 

d) Cópias de CDs ou DVDs não originais 

e) Uso de softwares ou sistemas bancários 

13 - Para que serve o sinal de subtração ao pesquisar no mecanismo de busca da Google a expressão:  

Brasil –economia  

a) classificar a pesquisa dos links pela expressão economia 

b) retornar links mais antigos relacionados a economia 

c) retornar links que possuam a palavra economia e não façam menção a palavra Brasil 

d) irá retornar um gráfico sobre o desempenho da bolsa ou economia no dia anterior ao da 

pesquisa no Brasil 

e) retornar links que possuam a palavra Brasil e não façam menção a palavra economia  

14 - Dentro as opções a seguir, qual melhor caracteriza a ação da BIOS após o computador ou 

microcomputador ser ligado: 

a) verificar apenas se a voltagem da fonte de alimentação esta correta 

b) verifica o funcionamento do disco rígido apenas 

c) verifica somente o funcionamento do microprocessador 

d) verifica os hardwares, relógio interno e inicializa o sistema operacional 

e) responsável armazenamento dos dados do computador 

15 - Qual das opções melhor caracteriza um software malicioso do tipo RANSOMWARE: 

a) lentidão no acesso aos dados e problemas na rede  

b) o sequestro e criptografia dos dados com pedido de resgate 
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c) perda de dados e a necessidade de reinstalação de softwares 

d) roubo de dados financeiros ou pessoais sem o usuário perceber 

e) necessidade de atualização do firmware dos equipamentos atingidos 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - A Constituição Federal de 1988 teve o artigo 41 alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998. A mesma prevê que os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público adquirem estabilidade após um determinado período de tempo de efetivo 

exercício. Deste dispositivo, extrai-se que o servidor público estável só perderá o cargo diante de 

algumas situações, são elas:  

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

É CORRETO afirmar que: 

a) As alternativas I e III estão corretas. 

b) Apenas I; II e III estão corretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

e) Apenas II está correta. 

17 - A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, formada por 

diversos países europeus. Num dos países elencados abaixo, em 2016, foi realizada uma votação para 

saber se a população de tal país deveria ou não permanecer na União Europeia. Em decisão histórica, 

que tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, a população 

decidiu em referendo deixar a União Europeia. O nome do país que deixou a União Europeia é:  
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a) Alemanha 

b) Austrália 

c) Rússia 

d) Japão  

e) Reino Unido 

18 - Juiz, titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná, ganhou notoriedade tanto nacional 

quanto internacional por comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na 

Operação conhecida como Lava Jato, deflagrada em março de 2014. Segundo o Ministério Público 

Federal, é o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro apurado no Brasil. 

a) Alexandre de Moraes  

b) Gilmar Mendes 

c) Joaquim Barbosa 

d) Sergio Moro 

e) Sergio Cabral 

19 - Donald Trump, contrariando pesquisas e previsões, vence Hillary Clinton e é eleito presidente 

dos Estados Unidos (EUA). Ele tornou-se o 45º presidente dos EUA eleito pelo partido:  

a) Partido Republicano 

b) Partido Cristão 

c) Partido Conservador 

d) Partido Democrata 

e) Partido Socialista 

20 - No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Irani (Lei Complementar nº 030/2007), art. 

9º, temos a seguinte redação: ―A nomeação far-se-á‖: 
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I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo constante do Quadro Permanente de Pessoal, 

aprovado em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 

a complexidade do cargo;  

II. Em comissão, para cargos em comissão, assim declarados em Lei, de livre nomeação e 

exoneração; 

III. Em funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 

nos termos da legislação que as instituem. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas as alternativas II e III. 

b) Apenas as alternativas I e III. 

c) As alternativas I; II e III. 

d) Apenas a alternativa II. 

e) Apenas a alternativa I. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ODONTÓLOGO 

21 - Várias lesões situadas nos ossos gnáticos respondem bem à curetagem ou enucleação. Qual a 

lesão que apresenta maior tendência à recidiva após a curetagem ou enucleação?  

a) Fibro-odontoma ameloblástico.  

b) Tumor odontogênico adenomatoide.  

c) Cisto odontogênico glandular.  

d) Tumor odontogênico de células granulares. 

e)  Tumor odontogênico ameloblástico. 

22 - Em infecções odontogênicas e dos espaços fasciais profundos de origem dentária, a presença de 

febre é um sinal que deve ser avaliado. Sobre o local de medição da temperatura corpórea, é correto 

afirmar que a temperatura: 
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a) Média oral normal é de 38,5ºC.  

b) Retal é, aproximadamente, 0,5ºC mais alta do que a observada na boca.  

c) Axilar ou inguinal é 2ºC mais baixa do que a temperatura da boca. 

d) Oral pode variar em até 2,5oC de um lado da boca para o outro quando a infecção está 

localizada em um lado.  

e) Média oral normal é de 40ºC. 

23 - Os anti-inflamatórios não esteroides (AINE) possuem propriedades analgésica, antitérmica, anti-

inflamatória e antitrombótica. Sobre as propriedades dos AINE, informe se é verdadeiro (V) ou falso 

(F) o que se afirma abaixo e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.  

(   ) Segundo a avaliação de custo/benefício, os inibidores seletivos de COX-2 (ciclo-oxigenase-2) 

só possuem justificada indicação nos pacientes com mais de 75 anos, sem doença cardiovascular 

instalada, e nos que têm antecedentes de úlcera ou hemorragia digestiva induzida por AINE.  

(   ) O aumento da dose corresponde a um aumento do efeito terapêutico, não havendo efeito teto 

com a elevação da dose. A limitação do aumento da dose se dá, exclusivamente, pela ausência de 

efeito teto para reações adversas, especialmente no trato gastrointestinal.  

(   ) Os AINE recomendados para crianças, com baixa incidência de efeitos adversos, são o 

ibuprofeno e o naproxeno.  

(   ) COXibs não possuem indicação primária em tratamentos de curta duração (3 a 5 dias), pois o 

efeito digestivo protetor só se justifica em uso prolongado.  

a) F – F – V – V 

b) F – V – F – F 

c) V – V – F – F  

d) V – F – V – V  

e) V – V – V – V 
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24 - Assinale a alternativa que apresenta a dosagem máxima recomendada de anestésicos locais, 

segundo Stanley Malamede.  

a) Prilocaína com vasoconstritor – 5,4 mg/kg.  

b) Articaína com vasoconstritor – 7,0 mg/kg.  

c) Bupivacaína com vasoconstritor – 2,4 mg/kg.  

d) Mepivacaína com vasoconstritor – 7,6 mg/kg.  

e) Mepivacaína com vasoconstritor – 8,6 mg/kg.  

25 - Dentre os fundamentos da atenção básica, temos: 

I. Acesso universal e contínuo a serviços de saúde; avaliação e acompanhamento sistemático 

dosresultados. 

II. Integralidade e valorização do profissional da saúde. 

III. Vínculo e co-responsabilização entre equipes e a população adscrita. 

IV. Participação popular e o controle social. 

V. Promover a pesquisa de ponta no meio universitário. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e V. 

b) I, III e V. 

c) I, II, III e IV. 

d) I, III e IV. 

e) II e V. 

26 - De acordo com as recomendações do Manual de Especialidades em Saúde Bucal do Ministério 

da Saúde, ao se diagnosticar doença periodontal em um paciente, o cirurgião-dentista da atenção 

básica deve: 
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a) Encaminhar o paciente imediatamente para o CEO (Centro de Especialidades 

Odontológicas) para tratamento periodontal. 

b) Motivar o paciente, adequar o meio bucal com remoção de focos infecciosos, raspagem 

supra e subgengival, remoção de excessos de restaurações e então, se necessário, referenciá-lo 

para a media complexidade. 

c)  Solicitar teste anti-HIV. 

d)  Instruir medidas de higiene e redução no consume da açúcar e carboidratos. 

e)  Prescrever medicação antibiótica de largo espectro. 

27 - Segundo Cury, na utilização da fluorterapia, o importante para o controle da cárie dentária é 

conseguir do paciente um regime de: 

a  Alta freq encia e baixa concentração de flúor. 

b   ai a freq encia e  ai a concentração de fl or  

c  Alta freq encia e alta concentração de fl or  

d   ai a freq encia e alta concentração de fl or  

e) Baixa concentração de flúor, sempre. 

28 - A T.R.A (Técnica de Restauração Atraumática) consiste em: 

a) Preparo cavitário sob anestesia, remoção do tecido cariado realizado com instrumentos           

rotatórios, e selamento da cavidade com resina composta. 

b) Preparo cavitário sem anestesia, remoção do tecido cariado realizado com instrumentos 

rotatórios e selamento da cavidade com amálgama de prata. 

c) Preparo cavitário sob anestesia, remoção do tecido cariado realizado com instrumentos 

manuais e selamento da cavidade com resina fluida. 

d) Preparo cavitário sob anestesia, remoção do tecido cariado realizado com instrumentos 

manuais, aplicação de clorexidina gel 2% e selamento da cavidade com cimento de fosfato de 

zinco. 
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e) Preparo cavitário sem anestesia, remoção do tecido cariado com instrumentos manuais e 

selamento da cavidade com cimento ionomérico. 

29 - Após extração dentária ou osteotomia maxilar, ocorre contaminação do seio maxilar por 

bactérias da cavidade bucal. Com seio maxilar saudável, deve-se providenciar um rápido e perfeito 

vedamento com rotações de retalhos gengivais ou mucogengivais, no mesmo ato cirúrgico. Nesse 

caso:  

a) Usa-se amoxicilina.  

b) Usa-se ciprofloxacina.  

c) Não há necessidade de antibioticoterapia.  

d) Usa-se amoxicilina + metronidazal.  

e) Usa-se cefalexina + piroxican. 

30 - As afirmações abaixo referem-se aos preparos cavitários para restaurações com resina composta 

em lesões cervicais. 

I - O preparo deverá ser o mais conservador possível, devendo-se restringir à extensão da               

lesão, tanto em tamanho, quanto em profundidade. 

II - A utilização de retenções adicionais, como sulcos, é sempre indicada. 

III - Todas as margens da restauração devem ser biseladas. 

IV - O bisel deve ser o mais extenso possível, a não ser que a estética fique comprometida. 

Estão CORRETAS: 

a) I, II, III e IV. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e IV. 

d) II e III . 

e) I e III. 

31 - São indicações de biópsia incisional, exceto: 
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a) Lesões extensas (> 3 cm). 

b) Manifestação bucal de doença sistêmica. 

c) Lesões de pequenas dimensões. 

d) Lesões suspeitas de neoplasias malignas. 

e) Lesões extensas (> 3 cm) com base sessil. 

32 - ―Um paciente de 15 anos de idade, gênero masculino, caucasiano, foi encaminhado, pelo 

ortodontista, ao consultório de um estomatologista, devido a uma lesão diagnosticada em exame de 

rotina. Ao exame físico não foi observada expansão de cortical óssea. A radiografia panorâmica 

mostrou imagem radiolúcida de, aproximadamente, 2 cm de diâmetro na região anterior da 

mandíbula, que se projetava em forma de cúpula entre as raízes dos dentes. A lâmina dura dos dentes 

adjacentes estava preservada e o teste de vitalidade pulpar foi positivo ‖ O diagnostico clínico do 

caso descrito anteriormente é de: 

a) Cisto periapical. 

b) Cavidade óssea idiopática. 

c) Cisto periodontal. 

d) Ameloblastoma. 

e) Displasia cemento-óssea florida. 

33 - Sobre o Herpes Vírus Simples (HSV), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma. 

A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

(   ) A gengivoestomatite herpética primária aguda raramente ocorre antes dos 6 meses de idade, 

devido à proteção pelos anticorpos anti-HSV maternos. 

(   ) Os casos brandos de gengivoestomatite herpética primária aguda geralmente duram de 5 a 7 

dias. 

(    ) A localização mais comum da recidiva para o HSV-1 é o local da inoculação primária. 

(   ) Os sinais e sintomas prodrômicos da herpes labial aparecem de 3 a 6 dias antes do 
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desenvolvimento das lesões. 

a) F – F – V – V 

b) F – V – V – F 

c) V – F – F – V 

d) V – V – V – F 

e) V – V – F – F 

34 - ―Um paciente de 15 anos compareceu ao consultório odontológico com queixa principal de 

‗ olinha no lá io‘  Na história da lesão, o paciente relatou que a doença apareceu há um mês e teve 

episódios de aumento e diminuição do tamanho. Ao exame físico, observou-se um nódulo de, 

aproximadamente, 1 cm de diâmetro no lábio inferior do lado direito, com coloração azulada, limites 

nítidos, flutuante à palpação e séssil ‖ O diagnostico clínico do caso descrito anteriormente é de: 

a) Mucocele. 

b) Fibroma. 

c) Adenoma canalicular. 

d) Adenoma pleomórfico. 

e) Cisto labial. 

35 - Segundo PROFFIT, a separação da sutura palatina mediana produzida pela expansão rápida 

(aparelho ortopédico) é efetuada em aproximadamente 2 semanas, mas o parafuso deve, então, ser 

estabilizado e os aparelhos ortopédico mantidos em posição por um período de contenção de: 

a) 1 a 3 meses de contenção. 

b) 3 a 4 meses de contenção. 

c) 4 a 6 meses de contenção. 

d) 2 a 4 meses de contenção. 

e) 12 meses de contenção. 
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36 - Paciente com 13 anos de idade, gênero feminino, mostra hiperatividade do músculo 

mentoniano, que se contrai para elevar o músculo orbicular dos lábios e efetuar o selamento labial. 

Seu perfil facial é retrognático, com excessiva sobressaliência. Em oclusão, a dentição mandibular 

encontra-se distalmente à maxilar. Segundo a classificação de Angle, trata-se de maloclusão de: 

a) Classe II divisão 2. 

b) Classe II divisão 1. 

c) Classe III funcional. 

d) Classe III esquelética. 

e) Classe I morfofuncional. 

37 - Segundo a análise de Bolton, quando os dentes anteriores superiores são muito grandes em 

relação aos anteriores inferiores, podem ser encontradas as seguintes desarmonias: 

a) Relação incisal de topo, apinhamento do segmento ântero- superior e espaçamento dos 

dentes anteriores inferiores. 

b) Relação incisal de topo, segmento posterior com oclusão incorreta e apinhamento do 

segmento ântero-superior. 

c) Sobressaliência mais acentuada, apinhamento na área de incisivos inferiores espaçamento 

entre os dentes anteriores superiores. 

d) Sobressaliência diminuída, sobremordida mais profunda e segmento posterior com oclusão 

correta. 

e) Sobressaliência mais acentuada, sobremordida mais profunda e segmento posterior com 

oclusão incorreta. 

38 - Segundo Gregoret, são condições que têm indicação de tratamento ortodôntico ainda na dentição 

decídua: 

a) Mordida aberta. 

b) Relação de degrau distal. 
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c) Sobremordida profunda. 

d) Mordida cruzada. 

e) Sobressaliência acentuada. 

39 - Paciente de 8 anos procurou ortodontista apenas munido da Análise de USP e modelos para uma 

consulta inicial. Mediante o exame da documentação apresentada foi observado que o paciente 

apresentava SNA 84º (82º) e SNB 79º (80º). Foi observado também que SN-GoMe era de 25º (32°) e 

FMA de 18º (25º). O ortodontista necessitava elaborar um plano de tratamento provisório para os 

pais do paciente. Ele deverá indicar: 

a) AEB ortopédico cervical. 

b) AEB ortodôntico de tração alta. 

c) AEB ortodôntico cervical. 

d) AEB ortopédico de tração alta. 

e) Disjuntor palatino. 

40 - Paciente de 8 anos, masculino, apresenta SNA de 81º (82º) e SNB de 81º  (80º) e ANB 0º (2º). 

No padrão de esqueleto cefálico foram encontradas as seguintes medidas: Eixo Y de crescimento de 

67º (67º) e NS.GoMe de 36º (32º). Poderemos deduzir que seu crescimento facial será: 

a) Mais para baixo do que para frente. 

b) Para frente e para baixo. 

c) Mais para frente do que para baixo. 

d) Apenas para frente. 

e) Apenas para baixo. 

 


