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O candidato deverá discorrer sobre os tópicos mencionados abaixo. 
 

 Requisitos de uma classificação ideal 

 Bases da classificação dos arcos parcialmente edentados  

 Classificação de Kennedy 

      Preocupa-se exclusivamente com a distribuição dos dentes remanescentes e dos espaços 

desdentados. 

- Classe I: desdentado posterior bilateral 

- Classe II: desdentado posterior unilateral 

- Classe III: desdentado intercalar 

- Classe IV: desdentado anterior 

 Modificações de Applegate para a classificação de Kennedy 

- Descrever regras de Applegate 

 Classificação de Cummer 

      E de uso fundamental nos procedimentos de elaboração do plano de tratamento com PPR. Tem 

por base as considerações biomecânicas que levam em consideração a forma com que os esforços 

mecânicos serão transmitidos pela PPR e recebidos pelas estruturas biológicas. Permite a 

determinação ideal dos retentores diretos e indiretos 

       - Classe I e II: de suporte misto – dental e fibromucoso. As próteses que restabelecem esses 

tipos de arco podem sofrer, quando em função, nos movimentos rotacionais em torno do fulcro, que 

passa sobre os dois principais apoios. 

- Classe III e IV: são de suporte exclusivamente dento-suportada, portanto sem eixos de 

rotação reais. 

 Classificação de Wild: 

      Considera se o regime de trabalho da PPR resulta ou não em movimentos de alavanca. 

- Classe I: prótese de alavanca anterior ou posterior 

- Classe II: próteses totalmente dento-suportadas com espaços      

                  protéticos intercalares. 

- Classe III: próteses mistas – possuem extremidade livre que caracteriza  

                   o movimento de alavanca e possuem um espaço protético  

                   intercalar adicional. 
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O candidato deverá discorrer sobre os tópicos mencionados abaixo. 
 
Seleção dos Dentes  
 

 Teorias das seleções dos dentes artificiais 

 Teoria dos temperamentos 

 Teoria do método da proporção biométrica 

 Largura da boca 

 Lei da harmonia entre a forma dos dentes e da face 

 Formas mistas 

 Variações de forma e cor 

 A cor dos dentes artificiais 

 Fatores a serem considerados (Matiz; Saturação; Brilho e Translucidez). 

 Cores Básicas 

 Primárias  

 Secundárias 

 Terciárias 

 Variações de cor 

 Variações de cor no próprio dente 

 Variações de cor entre grupos e regiões  

 Variações de cor entre os gêneros (masculino e feminino) 

 Variações de cor por fatores locais (tratamento endodôntico; alimentos corantes) 

 Variações de cor por fatores sistêmicos (fluorose) 

 Critérios para seleção de cor 

 Escolha da cor pela idade (considerado um dos melhores e mais exato método) 

 Escalas de cores 

 Tamanho dos dentes (altura e largura) 

 Seleção de dentes artificiais quanto ao material 



o Dentes de Porcelana (Citar as vantagens e desvantagens) 

o Dentes de Resina acrílica (Citar as vantagens e desvantagens) 

Prova Funcional 
 

O candidato deverá descrever didaticamente os passos clínicos, bem como os fatores que devem 
ser analisados pelo cirurgião-dentista, no momento da prova estética e funcional de uma prótese total. 

Esta etapa clínica envolve basicamente quatro requisitos que devem ser analisados9 : mecânicos, 
funcionais, estéticos e fonéticos. 
 

 Requisitos Mecânicos 

 Adaptação da base de prova 

 Contorno volume e formas adequados 

 Espessura das bordas 

 Dentes bem unidos a cera 

 Escultura (Ceroplastia) 

 Espessura da superfície palatina 

 Requisitos Funcionais 

 Exame da oclusão central 

 Exame das oclusões excêntricas 

 Análise do espaço funcional livre 

 Teste de mobilidade dos lábios 

 Requisitos Estéticos 

 Aspecto fisionômico 

 Cor dos dentes  

 Relação do fator SPI (Sexo, Personalidade e Idade) 

 Altura morfológica da face e suporte labial 

 Altura dos dentes  

 Aparecimento gengival 

 Curva do sorriso 

 Assimetria  

 Corredor bucal 

 Linha média 

 Requisitos Fonéticos 

 

 


