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01. O alginato é um hidrocoloide irreversível e está sujeito a 
sofrer alterações dimensionais por embebição, sinérese e/ou 
evaporação. Assinale a alternativa que melhor expressa o 
conceito de embebição. 
(A) Ressecamento da superfície do molde, após 30 minutos de 

exposição ao ar. 
(B) Expansão do molde devido à perda de líquido na superfície 

do material. 
(C) Ganho de água devido ao contato com a água devido ao 

inadequado armazenamento do molde, provocando 
expansão do material. 

(D) Processo pelo qual a água vai para fora da superfície da 
impressão, causando contração do material. 

 
02. Na manipulação do gesso odontológico, o tempo de presa é 
o tempo transcorrido desde a mistura do pó com o líquido até 
que o gesso endureça. Para controlar o tempo de presa dos 
gessos odontológicos, deve-se: 
(A) controlar a relação água e pó, conforme o tipo de gesso. 
(B) manter o modelo de gesso em ambiente com umidade 

relativa de 100%. 
(C) utilizar um vibrador para eliminação de bolhas de ar. 
(D) utilizar espátulas metálicas na manipulação do gesso. 
 
03. Sobre os gessos odontológicos, assinale a alternativa 
correta. 
(A) Quanto maior a relação água e pó, mais prolongado o tempo 

de presa e menos resistente será o material. 
(B) Durante o vazamento do modelo, deve-se colocar uma 

grande quantidade de gesso sobre a impressão de todos os 
dentes de uma vez só no molde, pois é a área mais 
importante e necessita de maior precisão. 

(C) Durante a manipulação dos gessos odontológicos, a água 
deve ser colocada gradualmente sobre o pó. 

(D) A quantidade de pó é medida em volume. 
 
04. Sobre as resinas acrílicas, assinale a alternativa correta que 
representa vantagens das resinas acrílicas autopolimerizáveis 
em relação às termopolimerizáveis. 
(A) Menor resistência e menor estabilidade dimensional. 
(B) Menor contração de polimerização e menor quantidade de 

monômero residual. 
(C) Menor biocompatibilidade e menor tempo de trabalho. 
(D) Menor resistência e menor adaptação dimensional. 
 
05. A utilização de classificações para o arco dentário 
parcialmente desdentado facilita a comunicação entre os 
profissionais e o planejamento do ponto de vista biomecânico. 
De acordo com a classificação proposta por Kennedy, assinale a 
alternativa correta. 
(A) Classe I compreende paciente desdentado posterior 

unilateral. 
(B) Classe II compreende paciente desdentado posterior 

bilateral. 
(C) Classe III compreende paciente desdentado intercalar. 
(D) Classe IV compreende paciente desdentado intercalar com 

ausência de elementos anteriores. 
 

 
 
 
 

06. Assinale a alternativa correta sobre o padrão de montagem 
de dentes na confecção de próteses removíveis. 
(A) A cúspide mesiovestibular do primeiro molar inferior deve 

tocar a vertente distal da cúspide do canino superior e a 
crista marginal mesial do primeiro molar superior. 

(B) A face mesial do incisivo central superior deve ficar paralela 
à linha média do plano de cera. 

(C) O ápice da cúspide do canino inferior deve estar localizado 
no ponto de contato entre o canino superior e o incisivo 
lateral superior. 

(D) Cada dente deve ter o menor número de contatos possíveis 
em fechamento com o arco antagonista. 

 
07. Qual a fase ideal para manipulação da resina acrílica 
autopolimerizável em que suas propriedades sejam otimizadas? 
(A) Arenosa. 
(B) Fibrilar. 
(C) Plástica. 
(D) Borrachoide. 
 
08. Assinale a alternativa que NÃO é função atribuída ao 
Técnico em Prótese Dentária. 
(A) Realizar moldagens para confecção de núcleos fundidos. 
(B) Executar montagem de próteses dentárias. 
(C) Realizar fundição de ligas metálicas. 
(D) Confeccionar e/ou reparar aparelhos de prótese dentária. 
 
09. Sobre os elementos constituintes das próteses parciais 
removíveis, assinale a alternativa correta. 
(A) Os retentores diretos são assim denominados porque 

exercem a função de retenção direta, ou seja, paralela à 
trajetória de inserção, podendo ser extra ou intracoronários. 

(B) Os attachments podem ser de semiprecisão, assim 
denominados, porque são pré-fabricados por processos 
industriais, e de precisão, cujas estruturas macho e fêmea 
são fabricadas por enceramento pelo técnico de laboratório. 

(C) Os retentores diretos impedem que as próteses de 
extremidade livre executem movimentos rotacionais 
durante a mastigação de alimentos pegajosos, 
proporcionando a manutenção da retenção direta. 

(D) Os retentores extracoronários localizam-se externamente à 
coroa do dente, sendo que a retenção é obtida por um braço 
de retenção rígido e que tem seu terço final localizado em 
área retentiva. 

 
10. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas 
abaixo. 
 
O __________________________ deve apresentar-se uniforme 
em toda sua extensão para propiciar ___________________ 
necessária.” 
 
(A) braço de retenção; elasticidade. 
(B) braço de oposição; rigidez. 
(C) braço de retenção; rigidez. 
(D) braço de oposição; elasticidade. 
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11. Assinale a alternativa correta que representa o grau de 
retenção ideal a ser utilizado no caso de ligas metálicas de 
cobalto-cromo. 
(A) 0,25 mm. 
(B) 0,50 mm. 
(C) 0,75 mm. 
(D) 0,35 mm. 
 
12. Sobre a montagem dos dentes artificiais para a confecção 
das próteses totais, assinale a alternativa que apresenta o 
posicionamento dentário mais adequado para indivíduos em 
classe I. 
(A) Posição de topo a topo, com ausência de contato em 

oclusão cêntrica para preservar os rebordos. 
(B) Posição de topo a topo, com contato em oclusão cêntrica 

para preservar os rebordos. 
(C) Dentes anteriores superiores e inferiores posicionados 

próximos entre si, com trespasses horizontal e vertical 
pequenos. 

(D) Bordas incisais dos dentes superiores mais afastadas das 
bordas incisais dos dentes inferiores. 

 
13. A coroa total metalocerâmica é uma combinação de coping 
metálico revestido por uma porcelana de revestimento. Qual 
deve ser a espessura adequada do coping metálico para um 
sucesso clínico? 
(A) 0,3 a 0,5 mm. 
(B) 1 a 1,3 mm. 
(C) 1,3 a 1,5 mm. 
(D) 1,5 a 2,3 mm. 
 
14. Sobre anatomia dentária, assinale a alternativa correta que 
representa o elemento dental que apresenta quatro cúspides 
(ML > MV > DV > DL), em que a crista marginal mesial é mais 
longa e mais alta que a distal, a cúspide distolingual é 
arredondada, apresenta ponte de esmalte e sulco em “H”. 
(A) 16. 
(B) 27. 
(C) 37. 
(D) 46. 
 
15. Quando se solicita ao técnico em prótese dentária que 
confeccione uma coroa metalocerâmica no dente 46, qual é o 
dente a ser referido na notação dental? 
(A) 1º molar inferior esquerdo. 
(B) 1º molar inferior direito. 
(C) 1º molar superior direito. 
(D) 1º molar superior esquerdo. 
 
16. Após a moldagem para prótese fixa com silicona de adição, 
o vazamento do gesso para obter modelo de trabalho, deverá 
ser do tipo: 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) IV. 
 
 
 
 
 
 

17. Para as próteses parciais removíveis para classe I de 
Kennedy, qual é o grampo mais indicado? 
(A) Geminado. 
(B) Ação reversa. 
(C) RPI. 
(D) Ottolengui. 
 
18. Assinale a alternativa que representa o aparelho expansor 
para o arco inferior que tem grampos de retenção em “C” ou 
Adams, nos molares inferiores, e grampos em “C” ou 
circunferenciais, nos caninos. 
(A) Placa com parafuso expansor. 
(B) Quadrihélice de encaixe. 
(C) Placa de Schwarz. 
(D) Hyrax. 
 
19. Assinale a alternativa correta que representa a estrutura 
que é caracterizada por uma saliência arredondada no terço 
cervical da face lingual de incisivos e caninos e corresponde à 
porção mais saliente do lobo lingual. 
(A) Protubério. 
(B) Hiperplasia esmaltéria. 
(C) Cíngulo. 
(D) Bossa. 
 
20. Em qual tipo de articulador é classificada a charneira? 
(A) Articulador totalmente ajustável. 
(B) Articulador semiajustável. 
(C) Articulador oclusal. 
(D) Articulador não ajustável. 
 
21. Máxima Intercuspidação Habitual (MIH) é quando: 
(A) há o maior número possível de contato entre os dentes 

superiores e inferiores. 
(B) há contato somente entre os dentes anteriores. 
(C) não ocorre contato entre os dentes superiores e inferiores. 
(D) há contato somente entre os dentes posteriores. 
 
22. O ajuste do plano de orientação em prótese total tem como 
finalidade registrar todos os dados referentes a relações 
intermaxilares importantes. Assinale a alternativa que compõe o 
plano de orientação. 
(A) Dentes artificiais e base de prova. 
(B) Base de prova e plano de cera. 
(C) Plano de cera e modelo de gesso. 
(D) Modelo de estudo e dentes artificiais. 
 
23. Assinale a alternativa que representa a definição de troquel, 
em prótese fixa. 
(A) Cópia fiel do dente preparado e tecido mole adjacente. 
(B) Processo pelo qual o padrão de cera é posicionado e 

embebido num material chamado revestimento. 
(C) Modelo individual do dente preparado sobre o qual as 

margens do padrão de cera são acabadas. 
(D) Fornece um canal para que o metal derretido alcance a 

lacuna formada pela padrão de cera após a queima. 
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24. Sobre a fase de queima do padrão de cera na técnica da cera 
perdida, marque a alternativa que NÃO caracteriza essa fase 
laboratorial na fundição. 
(A) O anel é colocado num forno para eliminar totalmente a 

cera. 
(B) A eliminação total da cera requer temperaturas muito altas. 
(C) O molde deve permanecer no forno por cerca de 1 hora em 

padrões de cera grandes. 
(D) É necessária uma máquina de centrifugação. 
 
25. O revestimento é o material que, colocado numa fase 
plástica em volta do padrão de cera para fundição, forma, 
depois de endurecido, o molde no qual se injetará a liga 
fundida. Assinale a alternativa correta sobre o revestimento, em 
odontologia. 
(A) Devem ser selecionados de acordo com a expansão 

necessária para compensar a contração do metal fundido 
durante sua solidificação. 

(B) Quanto mais água, mais resistente se torna o material. 
(C) São utilizados na fundição de ligas com altas temperaturas 

de fusão (acima de 1.500°C) quando do tipo I. 
(D) São capazes de compensar a contração da liga 

principalmente por sua expansão térmica quando do tipo II. 
 
26. Um dos últimos passos laboratoriais na confecção de uma 
coroa metalocerâmica é a aplicação do glaze ou glazeamento. 
Assinale a alternativa correta sobre o glazeamento. 
(A) Caso haja ajustes na cerâmica feitos pelo cirurgião-dentista, 

após glazeamento, a realização de uma nova aplicação de 
glaze ou polimento não é necessária. 

(B) O glaze é composto de pós incolores aplicados na superfície 
da cerâmica e queimados para produzir uma superfície 
opaca. 

(C) A função principal da aplicação do glaze é selar os poros na 
superfície da cerâmica sinterizada. 

(D) Os pigmentos extrínsecos devem ser aplicados antes da 
queima da camada opalescente. 

 
27. Para a confecção da moldeira individual, o técnico em 
prótese dentária deve atentar para o fato de que: 
(A) o material de eleição deve ser a resina acrílica termicamente 

ativada. 
(B) a moldeira deve ter a mesma extensão da área chapeável. 
(C) a área de alívio obrigatória na arcada inferior que deve 

cobrir toda a área chapeável. 
(D) haja alívio nas áreas de rugosidades palatinas da maxila. 
 
28. Applegate estabeleceu como regra para aplicar o método de 
Kennedy o seguinte: 
(A) se o segundo molar estiver ausente e não for substituído, ele 

não deve ser considerado durante a classificação do arco. 
(B) o terceiro molar não deve ser considerado durante a 

classificação do arco. 
(C) a extensão da modificação pode modificar a classificação do 

arco. 
(D) o número de modificações é igual ao número de áreas 

edêntulas do arco. 
 
 
 
 
 

29. Dos constituintes da prótese parcial removível, os 
attachments têm a função de substituir: 
(A) a sela. 
(B) o conector maior. 
(C) o grampo. 
(D) o conector menor. 
 
30. Após o vazamento do gesso, foi verificado o modelo de 
gesso esbranquiçado e pulverulento. Assinale a alternativa que 
representa a causa desse problema. 
(A) Excesso de água no molde. 
(B) Geleificação muito rápida do material de moldagem. 
(C) Relação água e pó muito baixa na manipulação do gesso. 
(D) Espatulação inadequada do gesso. 

 


