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Caderno
de Prova

julho

6

6 de julho
das 9 às 12 h
3 h de duração*
30 questões

M05 Técnico de Prótese Dentária
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Português

5 questões

Brasil visto por um francês…
E não é que ele tem razão em muita coisa?
Chorei de rir! Não que eu concorde com todos os argumentos. É muito óbvio que a
única experiência desse francês de 29 anos, que mora há um ano em Belo Horizonte, foi
em uma cidade grande. Certamente se tivesse vivido em uma cidade de interior ou nos
longínquos cantos que nem nós brasileiros conhecemos direito sua impressão fosse
muito diferente.
A seguir, o Brasil do ponto de vista do simpático Olivier Teboul, recheado de uma gramática cheia de sotaque e erros de português perdoáveis.
“Aqui são umas das minhas observações, as vezes um pouco exageradas, sobre o Brasil.
Nada sério.
— Aqui no Brasil, tudo se organiza em fila: fila para pagar, fila para pedir, fila para entrar,
fila para sair e fila para esperar a próxima fila. E duas pessoas ja bastam para constituir
uma fila.
— Aqui no Brasil, o ano começa ‘depois do Carnaval’.
— Aqui no Brasil é comum de conhecer alguem, bater um papo, falar ‘a gente se vê,
vamos combinar, ta?’, e nem trocar telefone.
— Aqui no Brasil, o clima é muito bom. Tem bastante sol, não esta frio, todas as condições estão reunidas para poder curtir atividades fora. Porem, os domingos, se quiser
encontrar uma alma viva no meio da tarde, tem que ir pro shopping. As ruas estão as
moscas, mas os shopping estão lotados. Shopping é a coisa mais sem graça do Brasil.
— Aqui no Brasil, as pessoas acham que dirigir mal, ter transito, obras com atraso, corrupção, burocracia, falta de educação, são conceitos especificamente brasileiros. Mas
nunca fui num país onde as pessoas dirigem bem, onde nunca tem transito, onde as
obras terminam na data prevista, onde corrupção é só uma teoria, onde não tem papelada para tudo e onde tudo mundo é bem educado!
— Aqui no Brasil, o povo é muito receptivo. É natural acolher alguem novo no seu grupo
de amigos. Isso faz a maior diferencia do mundo. Obrigado, brasileiros.”
ARANTES, Ceres. Brasil visto por um francês… E não é que ele tem razão em muita coisa?
Disponível em : <http://sonhosemmosaico.wordpress.com/2013/04/16/brasil-visto-por-um-frances-e-nao-e-que-ele-tem-razao-em-muita-coisa/>. Acesso em: 21 abr. 2014. (adaptado)
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1. De acordo com o texto, é correto afirmar que:
a. ( ) Olivier Teboul relata momentos em que sofreu
discriminação por ser francês e não compreender alguns hábitos brasileiros.
b. ( ) segundo Olivier Teboul, no Brasil, basta bater
um papo para que as pessoas tornem-se amigas e passem a visitar umas às outras.
c. ( X ) um estrangeiro que conhece apenas uma
cidade grande do Brasil pode não perceber as
diferenças de hábitos e comportamentos da
população de outras regiões do país.
d. ( ) na opinião da autora do texto, os brasileiros
adoram ir ao shopping, mesmo quando o dia
está bom para ir à praia.
e. ( ) de acordo com Olivier, falta de educação e
corrupção são características tipicamente
brasileiras.

2. Algumas palavras do texto acima não estão escritas
de acordo com as regras de acentuação gráfica do
português.
Considere as afirmativas abaixo.
1. Porém é oxítona e, por isso, deve ser
acentuada.
2. Como a sílaba tônica de alguem é al-, está justificada a ausência do acento no texto acima.
3. A palavra transito, no texto acima, deve ser acentuada, pois é uma proparoxítona.
4. Ja e ta são monossílabos tônicos terminados
em a, por isso devem ser acentuados.
5. País e única seguem a mesma regra de acentuação gráfica: acentuam-se o i e o u tônicos
dos hiatos quando formarem sílabas sozinhas
ou quando vierem seguidos de s.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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3. Considere as afirmativas abaixo.
1. “Aqui são umas das minhas observações, as vezes
um pouco exageradas, sobre o Brasil.” Esta frase,
escrita em português correto, ficaria assim: Aqui
estão algumas das minhas observações, às vezes
um pouco exageradas, sobre o Brasil.
2. No trecho “…se quiser encontrar uma alma viva
no meio da tarde…”, o autor empregou a figura
de linguagem chamada pleonasmo.
3. Na frase “As ruas estão as moscas, mas os shopping estão lotados.”, deve haver ocorrência de
crase.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

4. Sobre redação oficial, considere as afirmativas
abaixo.
1. As comunicações que partem dos órgãos
públicos federais devem ser compreendidas
por todo e qualquer cidadão brasileiro, por
isso, há que evitar o uso de gíria, regionalismos vocabulares ou jargão técnico.
2. Os textos oficiais, por seu caráter impessoal,
por sua finalidade de informar com o máximo
de clareza e concisão, eles requerem o uso
do padrão culto da língua.
3. Há consenso de que o padrão culto é aquele
em que se observam as regras da gramática
formal.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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5. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e
as falsas ( F ).
( ) Os pronomes de tratamento, embora se refiram à segunda pessoa gramatical (à pessoa
com quem se fala, ou a quem se dirige a
comunicação), levam a concordância para
a terceira pessoa.
( ) Os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sempre os da terceira
pessoa: “Vossa Senhoria nomeará seu substituto” (e não “Vossa … vosso…”).
( ) Os pronomes empregados para altas autoridades são: Vossa Eminência para Reitores
de Universidades, Vossa Excelência para o
Presidente da República e Vossa Senhoria para
Senadores.
( ) É correto tratar com o vocativo Senhor os
cargos de Senador, Ministro e Governador.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

a.
b.
c.
d.
e.

10 questões

O(A)                caracteriza-se
por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção
da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação, redução de danos e a
manutenção da saúde.

8. Considerando o disposto no Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Florianópolis, é
proibido ao servidor:
a.
b.
c.
d.

Sistema Único de Saúde
Sistema Federal de Saúde
Política nacional de saúde pública
Rede de Atenção Sanitária
Atenção Básica

( )
( )
(X)
( )

Ser assíduo e pontual ao serviço.
Tratar com urbanidade as pessoas.
Recusar fé a documentos públicos.
Representar contra ilegalidade, omissão ou
abuso de poder.
) Levar ao conhecimento da autoridade competente as irregularidades de que tiver se cientificado em razão do exercício do cargo.

a. (
b.

c.

d.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
( )
( )
( )
( )
(X)

180 dias.
6 meses.
2 anos.
5 anos.
10 anos.

9. Conforme disposto na Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, é correto afirmar sobre os serviços privados de assistência à saúde:

6. De acordo com o Anexo I da Portaria no 2.488, de 21
de outubro de 2011:

a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

e. (

V–V–F–V
V–F–V–V
V–F–V–F
F–V–V–V
F–V–F–F

Legislação

7. Com base no Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Florianópolis (LC/CMF no 063/2003), a
ação disciplinar, quanto às infrações puníveis com
advertência, prescreverá em:

e.

) A assistência à saúde é vedada, sem exceção,
à participação da iniciativa privada.
( ) A participação complementar dos serviços
privados será autorizada mediante instrumento contratual, observadas, a respeito, as
normas de direito privado.
( ) À prestação de serviços privados de assistência à saúde não se aplicam os princípios éticos
e as normas expedidas pelo órgão de direção
do Sistema Único de Saúde.
( X ) Aos dirigentes de entidades ou serviços privados de assistência à saúde contratados pelo
Poder Público é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único
de Saúde.
( ) É vedada a participação direta ou indireta de
empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, inclusive através de entidades
de cooperação técnica e de financiamento e
empréstimos.

Página 5

Secretaria Municipal de Educação/Secretaria Municipal de Administração

10. Nos termos da Lei no 8.080/90, que dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes, à direção municipal do
Sistema Único de Saúde (SUS) compete:

13. Considerando o disposto na Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, o sistema
único de saúde será financiado:

a. ( ) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos
e substâncias de interesse para a saúde.
b. ( X ) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações
e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde.
c. ( ) Participar das ações de controle e avaliação
das condições e dos ambientes de trabalho.
d. ( ) Participar da definição de normas, critérios e
padrões para o controle das condições e dos
ambientes de trabalho e coordenar a política
de saúde do trabalhador.
e. ( ) O acompanhamento, a avaliação e divulgação
dos indicadores de morbidade e mortalidade
no âmbito da unidade federada.

b.

11. De acordo com a Lei Complementar CMF
063/2003, constituem requisitos básicos para a investidura em cargo público de provimento efetivo ou de
provimento em comissão, exceto:
a. ( ) Aptidão física e mental.
b. ( ) O gozo dos direitos políticos.
c. ( X ) Nível de escolaridade equivalente ao ensino
médio.
d. ( ) Estar em dia no cumprimento das obrigações
eleitorais e do serviço militar obrigatório.
e. ( ) A nacionalidade brasileira, ressalvados os
casos em que a lei expressamente admitir a
nomeação de estrangeiros.

12. De acordo com o Decreto 7.508/11, os serviços de
saúde específicos para o atendimento da pessoa que,
em razão de agravo ou de situação laboral, necessita
de atendimento especial, denominam-se:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Mapa da Saúde.
Região de Saúde.
Rede de Atenção à Saúde.
Portas de Entrada da Saúde.
Serviços Especiais de Acesso Aberto.
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a. (

c.

d.

e.

) Exclusivamente com recursos do orçamento
da seguridade social, da União.
( X ) Com recursos do orçamento da seguridade
social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras
fontes.
( ) Com recursos do orçamento da seguridade
social, apenas da União, dos Estados e do
Distrito Federal, além de outras fontes.
( ) Apenas com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
( ) Com recursos do orçamento da seguridade
social, apenas dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, além de outras fontes.

14. Com base na Lei 8.142/90, que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS), indique a instância colegiada
que se reunirá a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis correspondentes.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Comitê de Saúde.
Conselho de Saúde.
Seminário da Saúde.
Conferência de Saúde.
Ministério da Saúde.

15. Nos termos do Decreto 7.508/11, que dispõe
sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS),
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a
articulação interfederativa, a Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME), que compreende
a seleção e a padronização de medicamentos indicados
para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito
do SUS, será atualizada, consolidada e publicada a cada:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

2 anos.
ano.
2 meses.
3 meses.
6 meses.
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Conhecimentos Específicos
16. Atualmente, o método preferido para a polimerização da resina da base de próteses totais é o método
de polimerização por micro-ondas.
Assinale a alternativa que indica a principal vantagem
desse método.
a. ( ) As muflas metálicas utilizadas no método convencional podem ser reutilizadas no método
de micro-ondas.
b. ( X ) Esse é um método mais limpo e eficiente do
que o método de polimerização com água
quente.
c. ( ) Uma melhor polimerização da resina, com
menos porosidade, é obtida pelo aumento do
tempo de trabalho, necessário nesse método.
d. ( ) Nesse método a temperatura se eleva lentamente, criando uma temperatura exotérmica muito elevada, o que favorece a
polimerização.
e. ( ) No micro-ondas, as regiões externas da prótese se aquecem antes das internas, selando a
superfície externa da resina.

(15 questões)

18. A estética final de uma prótese total depende
de uma adequada seleção dos dentes artificiais e de
uma caracterização cuidadosa da base da prótese em
resina.
Quanto à caracterização da base, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

e.

) Um kit de resinas compostas policromáticas
é indicado para as técnicas de caracterização
gengival.
( ) As resinas policromáticas são misturadas
entre si e essa mistura é colocada com um
pincel sobre o gesso da mufla.
( ) A deposição das resinas é feita em etapa única,
cuidando para que as veias vermelhas sejam
inseridas antes da deposição das mesmas.
( ) O método de polimerização por micro-ondas
não pode ser utilizado quando a técnica de
caracterização da base da prótese for realizada.
( X ) Uma adequada caracterização da base da
prótese depende de um bom enceramento
gengival prévio.

17. O acabamento e polimento final determinam o
grau de lisura da base de uma prótese removível e,
desta forma, o conforto clínico do paciente.

19. A montagem da proposta protética é conhecida
como enceramento diagnóstico. O enceramento é
uma ferramenta de comunicação entre paciente, dentista e técnico de laboratório.

Assinale a alternativa que indica produtos contraindicados nessa etapa laboratorial.

A técnica de enceramento diagnóstico pode ser vista
como uma técnica na qual:

a.
b.
c.
d.

a. ( X ) O enceramento do perímetro oclusal irá determinar o tamanho da mesa oclusal.
b. ( ) As estruturas dentais são desenvolvidas em
cera por uma técnica subtrativa.
c. ( ) Os cones levantados em cera representam as
áreas das vertentes internas dos dentes.
d. ( ) A cera aquecida deve ser levada em posição
com uma espátula LeCron.
e. ( ) Os pontos de contato entre os dentes anteriores devem localizar-se na área cervical.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Escovas de pelo com pedra-pomes.
Rodas de pano com bastões de brilho.
Rodas de pano com branco de espanha.
Discos de óxido de alumínio de granulação
extrafina.
) Lixas d’água com granulações diferentes e progressivas, da maior para a menor granulação.
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20. Durante a montagem dos dentes para prótese
total, conhecimentos técnicos quanto à disposição,
alinhamento, posição e oclusão dos dentes artificiais
são fundamentais para um resultado funcional e estético satisfatório.
Como esses fatores podem ser identificados durante a
montagem dos dentes?
a. ( ) O alinhamento dental é o resultado da observação da forma da face do paciente.
b. ( ) A relação oclusal estática é determinada pelo
alinhamento vestibular do plano de cera.
c. ( X ) A disposição pode ser identificada como a
localização e inclinação individual de cada
dente.
d. ( ) A relação entre o conjunto dos dentes montados e o arco do paciente reflete a posição
dental.
e. ( ) A relação oclusal dinâmica pode ser conferida durante o movimento de abertura e
fechamento.

21. Em prótese total, a montagem dos dentes pode
ser iniciada por um hemiarco e depois pelo outro;
assim como, iniciada pelos dentes anteriores e depois
pelos posteriores.
O que é importante ser observado no início da montagem dos dentes em cera?
a. ( ) As linhas de referência e posição vestibular do
rodete de cera superior devem ser duplicadas
com silicone antes da montagem.
b. ( X ) Os dentes posteriores devem ser montados
com seu longo eixo perpendicular ao plano
oclusal.
c. ( ) A localização do incisivo central inferior é
ponto de partida para a montagem dos dentes em cera.
d. ( ) A localização do incisivo central inferior é
definida pela linha das comissuras marcada
no rodete de cera superior.
e. ( ) Se a borda incisal do incisivo central superior
ficar além da borda do plano oclusal, o sorriso
se tornará envelhecido.
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22. Em próteses totais superiores, sabe-se que a montagem dos segundos molares é opcional. A remoção
desses dentes facilita a montagem e reduz a pressão
mastigatória sobre os rebordos em função da redução
das mesas oclusais. Porém, em alguns casos, a inclusão dos segundos molares é muito importante.
Assinale a alternativa que reflete corretamente uma
situação onde a inclusão dos segundos molares superiores se faz necessária.
a. ( X ) Presença de dentes antagonistas naturais.
b. ( ) Presença de espaço vestíbulo-lingual/palatal
suficiente.
c. ( ) Presença de um rebordo tecidual ascendente
para distal.
d. ( ) Presença de uma linha de sorriso mais alta, o
que pode criar prejuízo à estética.
e. ( ) Necessidade de que a mesa oclusal se localize
mais anteriormente.

23. Durante a montagem dos modelos de gesso em
articulador semiajustável, vários cuidados devem ser
tomados para garantir a precisão da montagem dos
modelos e, consequentemente, a qualidade final do
trabalho protético.
Em relação ao assunto, é correto afirmar:
a. (

b.

c.
d.

e.

) O modelo inferior deve articular com o
modelo superior, com auxílio do registro feito
no arco facial.
( ) Os três números presentes no arco facial (1,
2 e 3) correspondem às seguintes distâncias
intercondilares: anterior, média e posterior.
( X ) O modelo superior deve assentar-se passivamente sobre o registro feito com o arco facial.
( ) Quando a mesa de Camper for utilizada para a
montagem dos modelos, ela deve ser parafusada no ramo superior do articulador.
( ) Antes da montagem, a base dos modelos
deve receber cavilhas para permitir seu
delineamento.
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24. Enquanto o paciente aguarda pelo trabalho definitivo, uma prótese removível temporária mantém a
função, estética e sociabilidade do paciente. As condições clínicas é que definem o desenho desse aparelho,
assim como os elementos de retenção.

26. Com relação às etapas laboratoriais de duplicação
do modelo de trabalho, enceramento e fundição da
armação metálica da PPR, é correto afirmar:

Com relação a esses aparelhos, assinale a alternativa
correta.

b.

a. ( ) Os grampos são unidos à resina acrílica por
um ponto de solda.
b. ( X ) Em próteses temporárias superiores, o palato
deve ser todo em acrílico rosa ou incolor.
c. ( ) Um fio ortodôntico 0,8 mm pode ser usado
para a confecção dos grampos de oposição.
d. ( ) Em casos inferiores de Classe I de Kennedy, os
grampos de retenção da prótese provisória
devem ser posicionados nos molares.
e. ( ) A ponta dos grampos de retenção deve estar
localizada na área expulsiva do equador
protético.

a. (

c.
d.

e.

) O equador protético deve ser obtido após o
enceramento da armação metálica.
( ) O eixo de inserção da armação metálica deve
ser definido com auxílio de um verticulador.
( ) A barra palatina total deverá unir os conectores maiores ao conjunto dos grampos.
( ) Alívios devem ser feitos nas áreas dos nichos
oclusais e grampos de oposição, antes do
enceramento da peça.
( X ) O modelo de trabalho deve ser duplicado
em revestimento refratário para ligas de
Co-Cr-Mo (cobalto-cromo-molibdênio).

27. A estética final da prótese é obtida durante a
estratificação da cerâmica de cobertura. Essa técnica
sensível depende da habilidade e do conhecimento
das etapas técnicas.

25. O modelo troquelado permite o acesso à área
preparada, especialmente acesso à linha do término
cervical do preparo.

O que é importante observar durante a estratificação?

Com relação à obtenção de modelos troquelados, é
correto afirmar:

b.

a. ( ) Os troqueis podem ser encaixados diretamente em canoplas plásticas ou de gesso.
b. ( ) Um disco de diamante é utilizado para remover o excesso de gesso e expor o término
cervical.
c. ( ) Ao serrar o modelo, os cortes devem ser convergentes para o sentido oclusal, permitindo a
remoção do troquel.
d. ( X ) A área abaixo da linha do término cervical
define o perfil de emergência da futura
prótese.
e. ( ) O preparo em gesso (paredes axiais, oclusal/
incisal e término cervical) deve ser aliviado
com um espaçador de troquel antes do
enceramento.

a. (

c.

d.
e.

) Correções morfológicas e texturização superficial são feitas antes da pigmentação intrínseca.
( ) Porcelanas translúcidas são usadas nas primeiras camadas da estratificação.
( ) A infraestrutura metálica deve ser usinada
com pontas de óxido de cobre ou de titânio
antes de receber a cerâmica de cobertura.
( X ) A oxidação da liga metálica aumenta a adesão
entre a porcelana e a infraestrutura metálica.
( ) Porcelana feldspática é aplicada em camadas
com a ajuda de um pincel até obter o tamanho exato da peça final.
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28. A localização tridimensional de um implante
odontológico deve ser auxiliada por um guia cirúrgico.
Para que esse papel possa ser exercido adequadamente, qual a principal referência que o guia deve
conter?
a. ( ) O contorno do arco gengival convexo e a localização do zênite dental para guias anteriores.
b. ( ) Tubos metálicos para os guias de ausências
anteriores unitárias.
c. ( X ) O contorno dental; principalmente o contorno
da face vestibular dos dentes envolvidos.
d. ( ) A anatomia da face oclusal, assim como a
curvatura de Spee.
e. ( ) Uma retenção adicional do tipo encaixe para
que o guia possa se manter em posição no
momento da transferência.

29. Para melhorar a função e o conforto de pacientes
edêntulos inferiores, overdentures têm sido confeccionadas sobre dois ou mais implantes osseointegrados.
Quanto à sua confecção, é correto afirmar:
a. ( ) Um clipe plástico retentivo é cimentado sobre
a barra metálica para proporcionar retenção.
b. ( ) No caso de encaixes do tipo bola (o-ring), clips
plásticos também são utilizados para oferecer
retenção.
c. ( ) Desenhos de barras metálicas “em curva”
facilitam a micromovimentação da prótese
durante a mastigação.
d. ( ) A overdenture é polimerizada antes da confecção da barra metálica.
e. ( X ) Após a solda da barra metálica, esta precisa
assentar-se passivamente sobre os implantes.

Página 10

30. Marcadores radiopacos são utilizados em guias
acrílicos para permitir contraste durante o exame
tomográfico/radiográfico.
Qual desses marcadores não surtirá esse efeito
quando incorporado aos guias acrílicos?
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Verniz
Guta-percha
Tubos metálicos
Sulfato de bário
Esferas metálicas

.
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