PROCESSO SELETIVO
EDITAL 14/2020
CARGO E UNIDADES: Odontólogo (Natal e Grande Natal)

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova.
Tempo total para resolução desta prova: 3 (três) horas.
INSTRUÇÕES


Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.



Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova;



Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer
irregularidade;



O caderno deverá conter 30 (trinta) questões objetivas e 2 (duas) discursivas;



É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;



Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04 (quatro) alternativas (de “A” a “D”), das
quais apenas 1 (uma) é correta;



A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais;



Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;



Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares;
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou
material de consulta.



O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a),
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído.



Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado.
Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início.



ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma

DATA

CAMPO DE RESPOSTAS
QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RESPOSTAS
QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPOSTAS

1

1- (Sesc-RN) A diferença entre DVO (dimensão vertical de oclusão) e DVR (dimensão
vertical de repouso), corresponde:

(0,33)

A) Espaço funcional de Fisher
B) Espaço oclusal de Willis
C) Espaço funcional livre
D) Espaço funcional de Christensen

2- (Sesc-RN) Quais as Classes de Kennedy, que após a montagem e prova dos dentes,
requer obrigatoriamente moldagem funcional: (0,33)
A) Classe IV de Kennedy
B) Classe IV e Classe II de Kennedy
C) Classe I e Classe II de Kennedy
D) Classe III de Kennedy

3- (Sesc-RN) Um dente preparado para receber uma coroa total metalocerâmica onde
corresponde verdadeiramente à área de retenção? (0,33)
A) Na 1ª inclinação (terço médio / cervical do dente preparado)
B) Na 2ª inclinação (terço médio / oclusal do dente preparado)
C) Na 1ª e 2ª inclinação (oclusal a cervical do dente preparado)
D) Na 2ª inclinação ( apenas no terço médio )

4- (Sesc-RN) Na montagem dos modelos no Articulador, o ângulo de Bennett fica
localizado: (0,33)
A) No lado de trabalho
B) No lado de não trabalho ou balanceio
C) No movimento protrusivo ( Guia incisal )
D) No movimento later-protrusivo

5- (Sesc-RN) Na prova funcional e estética de uma coroa protética, a sequência clínica
correta dos procedimentos de ajuste são:

(0,33)

A) Ajuste da terminação cervical, da oclusão e do ponto de contato
B) Ajuste da oclusão, da terminação cervical e do ponto de contato
C) Ajuste da oclusão, do ponto de contato e da terminação cervical
D) Ajuste do ponto de contato, da terminação cervical e da oclusão
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6- (Sesc-RN) A paciente B.F.M. procurou a Clínica do SESC, apresentando um quadro de
desconforto com uma prótese total maxilar, sendo a queixa principal, ânsia de vômito
e mal estar depois que a nova prótese foi instalada. Qual o diagnóstico provável deste
caso? (0,33)
A) Vedação palatal posterior insuficiente
B) Sobre extensão da vedação periférica funcional
C) Ausência da vedação palatal posterior
D) Sobre extensão da vedação palatal posterior

7- (Sesc-RN) Na moldagem de precisão ou funcional para confecção de uma prótese
total, vários materiais estão disponíveis. Entre esses materiais, aquele que apresenta
maior tempo de estabilidade dimensional para se vazar o gesso no modelo obtido é:
(0,33)

A) Silicona de condensação
B) Polissulfeto
C) Pasta zinquenólica
D) Silicona de adição

8- (Sesc-RN) Em biomecânica de preparo de dente para prótese fixa, a margem cervical
ideal definida para uma coroa metalocerâmica, pelo seu grande poder de adaptação,
apresenta o formato de: (0,33)
A) Chanfro
B) Ombro ou degrau
C) Ombro ou degrau biselado
D) Chanferete
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9- (Sesc-RN) No preparo do nincho oclusal para P.P.R., marque a alternativa que indica a
sequência correta entre C (Certo) e E (Errado), entre as afirmações abaixo descritas:
(0,33)

1. Nicho oclusal localizado distante do espaço protético
2. Dente intercalado, nicho confeccionado unicamente na superfície mesial do dente
suporte
3. Profundidade com oclusão antagônica em torno de 1,5mm a 2,0mm
4. Forma ovóide voltada para mesial do dente
5. Ângulos internos agudos
A) C,E,E,C,E
B) C,E,C,E,E
C) C,E,E,E,C
D) E,E,C,E,C

10- (Sesc-RN) Características do grampo contínuo de Kennedy. Analise com atenção,
colocando C ( CERTO ) e E ( ERRADO ) e marque a sequência correta. (0,33)
1. Localização: faces palatinas ou linguais de dentes anteriores na Classe I de Kennedy
2. Indicação: retentor direto para impedir o movimento de deslocamento da prótese em direção
de posterior para anterior
3. Empregado na esplintagem de dentes anteriores periodontalmente comprometidos na
Classe I mandibular de Kennedy
A) C, E, C
B) C, E, C
C) E, C, E
D) E, E, E

11- (Sesc-RN) Sendo o apoio um importante elemento constituinte da Prótese Parcial
Removível, marque qual alternativa que indica a sua correta responsabilidade durante
a função do aparelho. (0,33)
A ( ) Retenção direta
B ( ) Estabilização vertical da prótese
C ( ) Suporte e fixação do aparelho
D ( ) Deslocamento vertical da prótese
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12- (Sesc-RN) Um grampo largamente usado em P. P. R., tem um formato de “T”, e sua
função é dada por meio de: (0,33)

A) Ação de abraçamento
B) Ação de ponta e abraçamento
C) Ação de abraçamento e tropeço
D) Ação de ponta ou tropeço

13- (Sesc-RN) Em pacientes que fazem uso de prótese total com necessidade de
alteração com dimensão vertical de oclusão ou que sofreu reabsorção óssea intensa
poderá ser realizado(a): (0,33)

A) Reembasamento com resina acrílica autopolimerizável
B) Uso de condicionador tecidual soft
C) Aplicação de resina composta de polimerização química
D) Troca da base em resina termopolimerizável
14- (Sesc-RN) “A correta relação de um pôntico com o tecido gengival é muito importante
na determinação estética para eliminação dos chamados buracos negros entre os
pônticos”
Com relação ao remodelamento do rebordo residual através de coroas provisórias, ou
seja, através do condicionamento gengival, está incorreto afirmar:
A) A superfície lingual do pôntico deve ser totalmente côncava e polida
B) É imprescindível que o paciente higienize corretamente essa área
C) O

tecido

gengival

deve

apresentar

espessura

suficiente

para

permitir

o

condicionamento. Pode ser necessária a realização de enxertos conjuntivos para criar
espessura adequada da mucosa.
D) Antes do início do condicionamento, a forma que se deseja dar às papilas deve ser
determinada na prótese provisória
15- (Sesc-RN) Uma das características mais importantes para se conferir o volume
adequado de material nas reabilitações protéticas unitárias é o espaço oclusal. No
planejamento de restaurações totalmente cerâmicas, a fim de promover resistência
suficiente contra forças de oclusão, deve-se manter um espaço oclusal de:

(0,33)

A) 0 a 0,5mm
B) 0 a 1,0mm
C) 0,5 a 1,0mm
D) 1,0 a 2,0mm
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16- (Sesc-RN) Sobre a estomatite protética podemos afirmar: (0,33)
I.

É uma inflamação da mucosa de suporte que está em contato com a
superfície interna da prótese

II.

É a mais frequente no rebordo mandibular

III. A Candida Albicans contribui com a etiologia e o desenvolvimento dessa
patologia
IV. O tratamento se dá através do uso de anti- inflamatórios não esteriodais
V.

O fluconazol é um medicamento que pode ser usado nessa patologia

Assinale a alternativa correta:
A) apenas as afirmativas I, III e V estão corretas
B) apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas
C) apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
D) todas as afirmativas estão corretas

17- (Sesc-RN) Um paciente classe I de Angle, com espaço funcional livre de três
milímetros, foram instaladas próteses fixas em toda arcada superior, com dentes de
altura de um milímetro mais longos do que os indicados para este paciente. Isto
resultará em: (0,33)
A) Aumento da dimensão vertical de oclusão e aumento da dimensão vertical de
repouso, necessariamente
B) Diminuição da dimensão vertical de oclusão e aumento da dimensão de repouso
C) Aumento da dimensão vertical de oclusão e redução do espaço funcional livre
D) Aumento da dimensão vertical de repouso e aumento do espaço funcional livre

18- (Sesc-RN) Todas as alternativas abaixo apresentam corretas características do
preparo para coroas totais metalocerâmicas, exceto: (0,33)
A) A espessura da coroa na região incisal ou oclusal deve situar-se entre 1,5 e 2,0mm
B) Os chanfros planos, os preparos tangenciais e os biseis são contra indicados
C) O aprofundamento do preparo de situar-se entre 0,6 e 1,4mm
D) O preparo em ombro é mais conservador que o chanfrado e produz menos estresse
concentrado sobre o cimento
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19-

(Sesc-RN) Ao lado do câncer de boca, a ausência de dentes é um dos mais

graves problemas de saúde bucal no Brasil. Hoje 75% dos idosos são desdentados. Entre
adultos com idade de 30 a 44 anos, esse índice é de 30%. O Ministério da Saúde registra,
ainda, um total de 5 mil adolescentes desdentados sem prótese na boca. Estima-se que 8
milhões de pessoas precisam de prótese dentária no país.
A confecção de uma prótese dentária total superior deve utilizar a maior área chapeável
possível. Tal prótese tem como limites: (0,33)

A) 2mm a 3mm do fundo de vestíbulo contornado as tuberosidades maxilares
B) 4mm além da crista vestibular e o arco de cupido
C) O fundo de vestíbulo, a tuberosidade maxilar, o sulco pterigomaxilar e a linha
vibratória
D) O fundo de vestíbulo e 2mm a 3mm anteriores à linha vibratória

20- (Sesc-RN) De um modo geral, em P.P.R., uma alavanca é definida como uma barra
rígida suportada em algum ponto entre as suas extremidades. Baseada nesta
definição considera-se uma alavanca de segunda classe quando: (0,33)
A) A resistência está colocada entre o fulcro, posicionado em uma extremidade, e a
potência, posicionada na outra, exemplo – gangorra
B) O ponto de fulcro separa o braço da potência de resistência, exemplo – gangorra
C) A potência está posicionada entre o fulcro, numa extremidade, e a resitência, na
outra, exemplo – vara de pescar
D) Não existe alavanca de segunda classe

21- (Sesc-RN) O metronidazol é altamente eficaz sobre patógenos gram-negativos
anaeróbios. Em odontologia, é mais comumente utilizado em associação com um
antibiótico__________ para o tratamento de infecções orais agudas graves e
periodontite agressiva.
Melhor preenche a lacuna acima a seguinte opção: (0,33)
A) B-Lactâmicos
B) Macrolídeo
C) Lincosamídicos
D) Aminoglicosídeos
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22- (Sesc-RN) Quanto as técnicas radiográficas, é correto afirmar: (0,33)
A) Alongamentos ou encurtamentos de imagens radiográficas costumeiramente estão
relacionados a erros de angulações horizontais
B) Quando a película radiográfica fica tempo insuficiente no revelador , a imagem fica
velada e quando fica tempo excessivo nessa substância fica clara
C) Em relação à técnica do paralelismo, a técnica da bissetriz tem a vantagem de
permitir um exame radiográfico mais padronizado e com menor possibilidade de
distorção de imagem
D) As radiografias oclusais são indicadas, por exemplo para pesquisa de cálculos dos
ductos das glândulas salivares.

23- (Sesc-RN) A respeito das patologias que acometem as glândulas salivares é
CORRETO afirmar: (0,33)
I.

Mucocele é um pseudocisto que ocorre pela ruptura de um ducto de glândula
salivar devido ao trauma, com derramamento de saliva para o interior dos
tecidos moles.

II.

Rânula pode ser definida como uma mucocele que ocorre no assoalho bucal e
lábios.

Apresenta-se

clinicamente

como

uma

tumefação

azulada

ou

normocrômica, lateral à linha média.
III.

Sialolitíase pode ser definida como a inflamação da glândula salivar devido à
presença de estruturas classificadas no interior do ducto (sialolito). A glândula
mais acometida é a sublingual, devido ao trajeto longo e tortuoso do ducto de
Warthon associado à secreção mucoide espessa.

IV.

Sialorréia pode ser definida como o excesso de salivação, podendo estar
associada a inúmeras causas, como: gravidez, pequenas emoções, erupção
dental, menstruação, etc. Na maioria dos casos, não há necessidade de
tratamento para a sialorréia.
Estão CORRETAS as alternativas:
A) I e IV;
B) I, II e III;
C) II e III;
D) II e IV;
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24- (Sesc-RN) É uma lesão comum da mucosa oral, que se origina pela ruptura de um
ducto da glândula salivar e consequente derramamento de mucina para o interior dos
tecidos moles circunjacentes. Geralmente, originada de um trauma, não possui
revestimento epitelial. Trata-se de: (0,33)
A) Mucocele
B) Cisto de retenção de muco
C) Sialocisto
D) Cisto mucoso do ducto

25- (Sesc-RN) Após o atendimento de um paciente com abcesso agudo, você prescreveu
um antibiótico. Com 48h depois o paciente retorna a clínica do SESC relatando ter
desenvolvido diarreia, com cólicas abdominais, febre e leucocitose ao exame
laboratorial de sangue. Este pode ser um quadro de: (0,33)
A) Alergia
B) Septicemia
C) Imunossupressão
D) Colite pseudomembranosa
26- (Sesc-RN) Com relação às doenças e condições que afetam o periodonto, assinale a
alternativa incorreta: (0,33)
A) A periodontite ulcerativa necrosante pode ser observada nos pacientes infectados por
HIV e manifesta ulceração local e necrose do tecido gengival com rápida destruição
do osso subjacente
B) A periodontite como manifestação de doença sistêmica é o diagnóstico a ser utilizado
quando uma condição sistêmica é o maior fator predisponente, e fatores locais como
grande quantidade de placa e cálculo não são claramente evidentes
C) A periodontite crônica é a forma mais comum de periodontite
D) Na periodontite agressiva há grandes acúmulos de placa e cálculo e uma inter-relação
com a desnutrição do organismo
27- (Sesc-RN) Com o objetivo de planejar intervenções coletivas para a redução do
biofilme dentário, estratégias de educação para saúde bucal têm a eficácia: (0,33)
A) Prejudicada pelo capital social, que define

falta de adesão a atitudes e crenças

favoráveis à saúde.
B) Ampliada pelo capital, uma vez que a provisão de ajuda mútua resulta em menor
desigualdade social.
C) Aumentada pelo capital social, uma vez que facilita a formação de comportamentos
favoráveis à saúde
D) Reduzida pelo capital social, uma vez que impede as oportunidades de difusão dos
conhecimentos relacionados à saúde
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28- (Sesc-RN) Relacione corretamente as colunas abaixo e selecione, em seguida, a
alternativa CORRETA. (0,33)
1- ASSEPSIA
2- ANTISSEPSIA
3- ESTERILIZAÇÃO
4- DENSINFECÇÃO
(

) É o conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de agentes

patogênicos no organismo
(

) Consiste na utilização de produtos (microbicidas ou microbiostáticos) sobre a

pele ou mucosa com o objetivo de reduzir os microorganismos em sua superfície
( ) É a destruição de todas as formas de vida microbiana (vírus, bactérias, esporos,
fungos, protozoários e helmintos) por um processo que utiliza agentes químicos
ou físicos.
(

) É a destruição de agentes infecciosos que se encontram fora do corpo, por

meio de exposição direta a agentes químicos ou físicos.
A) 1, 2, 4,3
B) 2, 3, 1,4
C) 2, 4, 1,3
D) 1, 2, 3,4

29- (Sesc-RN) O ramo intermediário do nervo mandibular cuja porção terminal dá
inervação sensitiva ao lábio inferior e à região do mento é o nervo: (0,33)
A) Bucal
B) Milo-hiódeo
C) Alveloar inferior
D) Pterigoideo lateral

30- (Sesc-RN) A dose máxima de prilocaína com vasoconstrictor que um paciente
saudável, de 50kg de peso, pode numa única sessão é de aproximadamente: (0,43)
A) 300mg
B) 395mg
C) 425mg
D) 350mg
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FOLHA OFICIAL - QUESTÃO DISCURSIVA

ATENÇÃO! SOMENTE A FOLHA OFICIAL SERÁ CORRIGIDA!
- Não deve conter rasuras;

1. Os acidentes anatômicos da área basal mandibular devem ser copiados fielmente
para moldagem funcional, uma vez que eles são de importância fundamental para
adaptação e conforto para o paciente quando a prótese total mandibular for instalada.
Descreva seis (6) desses acidentes:

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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FOLHA OFICIAL
QUESTÃO DISCURSIVA

ATENÇÃO! SOMENTE A FOLHA OFICIAL SERÁ CORRIGIDA!
- Não deve conter rasuras;

2. Resumidamente descreva as posições e movimentos da mandíbula em relação a
maxila.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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PROCESSO SELETIVO
CARGO
CARGO EE UNIDADES:
UNIDADES: Odontólogo
Analista Contábil
Natal
e
Grande
Natal
(Natal e Grande Natal)

Atenção Candidato,


Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o
certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial
Preliminar do Sesc/RN.
 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS
OFICIAL.
 Certifique-se de estarem idênticos.
 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para
a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova
realizada.
 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação
correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar,
por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial
definitivo”.
 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais
etapas.
 Boa sorte!

CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO
QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RESPOSTAS
QUESTÕES 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RESPOSTAS
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o acompanhamento/verificação do
Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização para qualquer outro fim.

Essa folha poderá ser levada com o candidato
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