ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTIA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
40

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
PÓS-HONESTIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa
parceria de corruptores; Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país.
Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida.
A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos,
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e
testados.
Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos.
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas
posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina,
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna.
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno
da palavra liberdade.
Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância.
Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto".
O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a
capacidade de ser honestos.
Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou
passiva, é um problema ético.

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTIA
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01) O texto evidencia
(A) Afirmações
coletivo.

negativas

05) O verbo é o núcleo da informação em
encontrando

respaldo

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1).
(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26).

(B) Declarações inconsequentes causando impacto
social.

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando
Vermelho;” (L.4/5).

(C) Pronunciamentos
abalizados
de
diversos
interlocutores gerando reflexão popular.

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40).

(D) O
fenômeno
da
“pós-honestidade”
tem
posicionamentos
antiéticos
que
implicam
repercussão negativa na sociedade.

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão
“da ditadura” (L.37) o termo

02) O texto
(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de
divulgação de fatos sem respaldo de verdade.
(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter
compromisso com a verdade.
(C) Condena os que se deixam levar por informações
sobre as quais não refletem.
(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e
desprezam a mentira.
03) De acordo com o texto, depreende-se que
(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois
pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos
nas “informações fabricadas” constantes no
primeiro parágrafo.
(B) A disseminação de informações e notícias
propositadamente criadas tem como motivação
informar o leitor sobre os fatos que acontecem no
mundo.
(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz
com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como
vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos
processos de viralização de conteúdo enganoso.

(A) “de emprego” (L.20).
(B) “à vida democrática” (L.17).
(C) “de notícias” (L.13).
(D) “da pós-honestidade” (L.40).
07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica
uma ação
(A) Hipotética.
(B) Concluída.
(C) Habitual.
(D) Momentânea.
08) Tem função predicativa a expressão
(A) “falsa” (L.2).
(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30).
(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32)
(D) “de ouvintes” (L.38).
09)
“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais
sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em
baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24).

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da
informação, carece do comprometimento dos
veículos de comunicação social.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar:

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é
indeterminado.

(A) “informação falsa” (L.2).
(B) “de notícias falsas” (L.13).

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor
de adjunto adnominal.
(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo.

(C) “à vida democrática” (L.17).
(D) “da ditadura militar” (L.37).

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTIA
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10)

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto,
é correto afirmar

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua
esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe
oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe
expliquem causalidades complexas da vida social...”
(L.18/20).
Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a
indicada em
(A) A forma verbal “oferecem”
concordando com “fatos”.

está no plural

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece
fontes
respeitáveis”,
denotam,
respectivamente” condição e alternância.
(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social...”, exercem
a mesma função morfossintática.
(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor
adjetivo.
11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em
(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28).
(B) “...que se autogoverna” (L.20).
(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39).
(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”.
(L.27/28).

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais
sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”,
em “que se autogoverna” (L.20) o “que”, em “que o
povo “se regozijou"’ (L.36).
(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode
ser tomada como uma oração com a omissão da
forma verbal e que expressa uma comparação
implícita.
(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes
do substantivo que modifica, provocará alteração
semântica na frase.
15)
“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com
a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser
honestos.” (L.34/35).
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está
presente uma relação de
(A) Modo
(B) Consequência.
(C) Condição
(D) Proporcionalidade.

12) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3).
(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,”
(L.6).
(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1).
(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2).
13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em
(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a
empresários” (L.36).
(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha”
(L.9).
(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação
com a esfera pública,” (L.34).
(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17).

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTIA
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INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa
do Windows 8:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os
itens abaixo:

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por arquivos pode utilizar o atalho de teclado
Windows+W.
II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por configurações pode utilizar o atalho de teclado
Windows+F.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas o item II é verdadeiro.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e II são verdadeiros.

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Windows 8:
I.

O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu
aplicativo para ler correio eletrônico chama-se
Email.
II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura
e instalações de aplicativos testados, aprovados e
garantidos pela Microsoft como funcionais e livres
de spywares ou adwares.
III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas
pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é
pelo atalho Ctrl+Alt+Esc.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas o item III é verdadeiro.

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e
atalhos do MS Word:
I.

Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir
ou esconder sua barra de ferramentas.
II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar
o atalho Ctrl+Shift+C.
III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos
Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com
que o texto não apareça na tela nem na impressão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas o itens II e III são verdadeiros.
Apenas o itens I e III são verdadeiros.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTIA

I.

Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário digitou a fórmula
=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193.
II. Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário também poderá utilizar
=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também
obterá o mesmo resultado de 193.
III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula
=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após
teclar Enter será igual a 5.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e III são falsos.
Os itens II e III são falsos.

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na
internet, URL, Links e Sites:
I.

Cookies são arquivos de textos criados pelo
servidor Web e enviado como resposta ao acesso a
uma determinada página pelo cliente.
II. Como os sites consultam livremente o diretório de
cookies
eles
podem
representar
uma
vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário.
III. Todos os recursos presentes na Internet são
localizados por meio de um endereço único
conhecido como URL.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Quanto à biossegurança em endodontia, é correto
afirmar:
(A) Cones de Guta-percha devem ser esterilizados.
(B) Não há nada que contraindique tocar as pontas das
limas e dos cones com as mãos enluvadas.
(C) Espaçadores digitais dispensam esterilização, uma
vez que são utilizados quando o sistema de canais
radiculares já está com sua desinfecção completa.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 60
(B) Nunca devemos finalizar um tratamento
endodôntico em sessão única, pois sempre é
necessário aguardar o prazo de ação da medicação
intracanal de escolha.
(C) Nunca devemos finalizar um tratamento
endodôntico em sessões múltiplas, pois isso pode
causar recidiva da infecção.
(D) Nenhuma das respostas anteriores.

(D) Placas de vidro utilizadas para a manipulação de
cimento endodôntico devem sempre estar
esterilizadas.

25) No processo de obturação do sistema de canais
radiculares através da técnica de condensação
lateral, quanto ao cone principal é correto afirmar:

22) Quanto ao isolamento absoluto em endodontia, é
correto afirmar:

(A) Deve estar posicionado no “Comprimento de
Trabalho”, não sendo necessário levar em
consideração a adaptação do mesmo, uma vez que
a adaptação acontecerá após a condensação.

(A) Sempre devemos isolar o dente a ser tratado e os
dentes adjacentes, para obtermos melhor
referência de posição dos mesmos.
(B) Somente devemos proceder de maneira
obrigatória o isolamento absoluto em casos de
dentes posteriores.
(C) O isolamento absoluto deve ser realizado sempre,
tanto em casos de vitalidade quanto de necrose
pulpar.
(D) O isolamento absoluto deve ser substituído pelo
relativo, quando houver grande dificuldade
anatômica.
23) Quanto à “lima de memória 2”, é correto afirmar:
(A) Sempre deve ser utilizada com o principal objetivo
de conferir a patência do canal.
(B) É a lima mais calibrosa a alcançar e atuar no
“Comprimento de Trabalho”.
(C) É, na maioria das vezes, menos calibrosa que a lima
de memória 1.
(D) O seu calibre de ponta vai depender do calibre do
canal que estiver sendo instrumentado, sendo no
mínimo a lima com calibre de ponta .08 milímetros.
24) Quanto ao número de sessões para a realização de
um tratamento endodôntico completo, é correto
afirmar:

(B) Deve estar bem adaptado, não sendo necessário
levar em consideração o posicionamento no
“Comprimento de Trabalho”, uma vez que este
alcançará a medida ideal após a condensação.
(C) Se estiver posicionado no comprimento de
trabalho e com boa adaptação, não corre grande
risco de extravasamento, após a condensação.
(D) Deve ser removido do canal no momento de corte e
condensação vertical da guta-percha.
26) Com relação à técnica de obturação
condensação lateral podemos afirmar, exceto:

(A) Os espaçadores são instrumentos indispensáveis
para a realização correta da técnica.
(B) Baseia-se na utilização de um cone principal e
cones auxiliares, juntamente ao cimento
endodôntico.
(C) Para se corrigir possíveis falhas no terço cervical
do canal, após a conclusão da técnica, pode-se
utilizar uma técnica de compactação vertical.
(D) Pode-se optar pela utilização de um único cone,
juntamente ao cimento endodôntico.

(A) Nunca devemos finalizar um tratamento
endodôntico em sessões múltiplas, devido ao risco
de contaminação do sistema de canais radiculares
entre as sessões.

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTIA
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27) Com relação à sobreobturação do sistema de canais
radiculares, podemos afirmar:

31) É correto afirmar que sobre a “smear layer” ou
“lama dentinária”:

(A) Somente um preparo muito conservador será
capaz de conter o material obturador nos limites do
conduto radicular.

(A) Para a remoção da “smear layer” utiliza-se a
solução de EDTA.

(B) Teoricamente, uma obturação realizada através da
técnica de condensação lateral será de mais difícil
remoção, em casos de retratamento endodôntico,
quando comparada a qualquer técnica em que se
utilize o princípio da termoplastificação.
(C) Não necessita proservação.
(D) Em casos de extravasamento de material
obturador, causando por longo período grande
sensibilidade ao paciente, pode-se indicar cirurgia
apical.

(B) A “smear layer” na parede do canal atua como
barreira física intermediária e nada interfere na
adesão e penetração cimento no interior dos
túbulos dentinários.
(C) Não é possível remover a “smear layer” do interior
dos canais radiculares.
(D) Para a remoção da “smear layer” utiliza-se soro
fisiológico.
32) Sobre as medidas, em milímetros, utilizadas como
referências para o preparo e obturação do sistema
de canais radiculares, podemos afirmar:

28) Dentro dos procedimentos de diagnóstico em
endodontia, o “teste da anestesia” é o mais eficaz na
localização de uma dor:

(A) O comprimento de patência do canal deve sempre
ser conferido durante todo o preparo do canal.

(A) Para vários dentes diferentes.

(B) O comprimento de patência do canal não deve ser
levado em consideração.

(B) Diferencial para localização do elemento dental, se
superior ou inferior.

(C) O comprimento de patência do canal está sempre
no terço cervical do mesmo.

(C) Diferencial para localização do elemento dental, se
direito ou esquerdo.

(D) O comprimento de patência nunca pode ser
determinado.

(D) Para dentes anteriores
29) A constatação radiográfica da presença de nódulo
pulpar na câmara de um elemento dental indica:
(A) Uma polpa sempre vital.
(B) Uma polpa sempre necrosada.

33) Assinale a alternativa correta com relação às limas
tipo hedstroem:
(A) São fabricadas pela usinagem de um fio de aço de
secção circular.

(C) Uma polpa que no passado sofreu agressão, mas
não se recuperou.

(B) Mais seguras que as limas tipo K, uma vez que os
sinais de estresse são mais visíveis como
modificações no desenho dos sulcos.

(D) Uma polpa que no passado sofreu agressão, mas
fisiologicamente se recuperou.

(C) Agressivas devido ao ângulo de inclinação
negativo.

30) Quanto à sensibilidade dental é correto afirmar,
exceto:
(A) Ocorre pela movimentação do fluido no interior
dos túbulos dentinários.
(B) Ocorre pela movimentação dos processos
odontoblásticos no interior dos túbulos
dentinários.
(C) Pode ocorrer devido à presença de uma retração
gengival.

(D) Ineficazes na remoção de guta-percha, nos casos de
retratamento endodôntico.
34) Quanto à possível formação de degraus durante o
preparo de um canal radicular, podemos afirmar:
(A) O canal deve permanecer o mais seco possível, a
fim de minimizar a chance da formação de degraus.
(B) Os instrumentos de NiTi, quando comparados aos
de aço-inoxidável, promovem maior incidência de
degraus.

(D) Pode ocorrer com estímulo frio.
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(C) Para evitar a formação de degraus, devemos
priorizar os movimentos com pressão no sentido
apical.

39) São causas da fratura de um instrumento
endodôntico, exceto:

(D) A formação de um degrau pode ocorrer
principalmente quando for utilizado no preparo do
canal radicular instrumentos endodônticos com
diâmetro incompatível.

(A) Remoção do ombro lingual.

35) O teste elétrico de vitalidade pulpar:
(A) Avalia o estágio de inflamação da polpa.
(B) Indica apenas necrose ou vitalidade pulpar.
(C) Indica apenas necrose pulpar.
(D) Indica apenas vitalidade pulpar.
36) Dentro dos testes de vitalidade pulpar, o teste de
cavidade:
(A) Consiste em aplicar variação térmica fria no
elemento dental.
(B) Consiste em aplicar variação térmica quente no
elemento dental.
(C) Consiste em testar a sensibilidade na cavidade
provocada pela cárie no elemento dental com uma
sonda clínica, sem anestesiar.
(D) Consiste em testar sensibilidade do elemento
dental iniciando-se uma abertura em nível de
esmalte e dentina com broca, sem anestesiar.
37) O pré-alargamento dos terços cervical e médio do
canal, através do uso de brocas gates glidden
proporciona, exceto:
(A) Menos compactação apical de debris.
(B) Menor risco de fratura dos instrumentos
endodônticos.
(C) Maior chance de extravasamento de soluções
irrigadoras.
(D) Maior chance pós-operatório favorável.
38) Se ocorre uma sobreobturação do canal, ou seja,
extravasamento de material obturador, qual a
conduta inicial mais indicada?
(A) Acompanhar o caso clínica e radiograficamente.
(B) Remover a obturação, reinstrumentar e colocar
medicação intracanal.
(C) Indicar para cirurgia apical, a fim de remover o
material extravasado.

(B) Uso excessivo do instrumento.
(C) Cinemática errada com o instrumento dentro do
canal.
(D) Uso de instrumento incompatível com o calibre do
canal.
40) Nos casos de pulpites irreversíveis sintomáticas, os
testes pulpares de temperatura mostrarão uma
resposta:
(A) Positiva, com remissão dos sintomas dolorosos.
(B) Positiva, com exacerbação dos sintomas dolorosos.
(C) Negativa, com remissão dos sintomas dolorosos.
(D) Negativa, com
dolorosos.

exacerbação

dos

sintomas

41) A presença de uma lesão periapical em um
elemento dental indica sempre:
(A) Presença de processo asséptico.
(B) Ausência de infecção no processo.
(C) Presença de microrganismos no processo.
(D) Ausência de reação do sistema imune do paciente.
42) Quais são as associações ideais para as relações
“condição endodôntica / medicação intracanal”
citadas abaixo?
(A) 1- Necrose pulpar com canal não instrumentado
completamente / Otosporin.
2- Vitalidade pulpar com canal não instrumentado
completamente /Paramonoclorofenol canforado.
3- Necrose ou vitalidade pulpar com o canal já
totalmente instrumentado /Pasta de Hidróxido de
Cálcio PA.
(B) 1- Necrose pulpar com canal não instrumentado
completamente / Paramonoclorofenol canforado.
2- Vitalidade pulpar com canal não instrumentado
completamente / Otosporin.
3- Necrose ou vitalidade pulpar com o canal já
totalmente instrumentado /Pasta de Hidróxido de
Cálcio PA.

(D) Realizar o retratamento endodôntico em única
sessão.
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(C) 1- Necrose pulpar com canal não instrumentado
completamente / Paramonoclorofenol canforado.
2- Vitalidade pulpar com canal não instrumentado
completamente / Otosporin.
3- Necrose ou vitalidade pulpar com o canal já
totalmente instrumentado /Clorexidina 0,2%.

45) É comum que ocorra resposta falso-negativa ao
teste de elétrico da polpa:

(D) 1- Necrose pulpar com canal não instrumentado
completamente / Clorexidina 0,2%.
2- Vitalidade pulpar com canal não instrumentado
completamente / Pasta de Hidróxido de Cálcio PA.
3- Necrose ou vitalidade pulpar com o canal já
totalmente instrumentado /Paramonoclorofenol
canforado.

(D) Em pacientes que fazem uso de aparelho
ortodôntico.

43) Quanto aos instrumentos endodônticos, é correto
afirmar:
(A) Todos podem e devem ser girados em um ângulo
de 360 graus dentro do canal durante a
instrumentação do mesmo.
(B) Fratura por fadiga está diretamente relacionada ao
número de ciclos e à amplitude de deformação
sofrida pelo instrumento.
(C) Com as novas tecnologias, os fabricantes produzem
instrumentos endodônticos praticamente sem
defeitos de superfície.
(D) Um princípio básico é que todo e qualquer
instrumento endodôntico, antes de ser introduzido
no canal, deverá ser pré-curvado para se evitar a
formação de degraus.
44) Quanto à solução de Hipoclorito de Sódio, assinale
a alternativa falsa:
(A) É uma das substâncias químicas auxiliares
empregadas no interior do canal radicular com a
finalidade de promover a dissolução de tecidos
inorgânicos.
(B) É uma das substâncias químicas auxiliares
empregada no interior do canal radicular com a
finalidade de promover a dissolução de tecidos
orgânicos.
(C) É uma das substâncias químicas auxiliares
empregada no interior do canal radicular e que
interage e reage à solução de clorexidina.

(A) Em entes portadores de necrose pulpar.
(B) Em pacientes jovens.
(C) Em paciente com histórico de traumatismo dental.

46) Radiograficamente observa-se uma mudança no
aspecto visual de um canal. No terço cervical as
paredes do canal aparecem bem definidas, mas
quando se caminha para o terço médio a imagem
de luz do canal se perde, voltando a aparecer no
terço apical. Qual a situação clínica que
provavelmente encontraremos?
(A) Uma bifurcação em dois canais.
(B) Uma calcificação difusa.
(C) Uma reabsorção externa.
(D) Uma reabsorção interna.
47) Qual das características descritas abaixo indica
uma dor de origem não pulpar?
(A) Dor que irradia da face até o ouvido, unilateral.
(B) Dor relatada como pulsátil e intermitente.
(C) Dor relatada como intensificada ao deitar-se.
(D) Dor que tem como componente a parestesia.
48) Paciente encaminhado por outro profissional para
tratamento endodôntico. Com relação à radiografia
inicial:
(A) Devemos nos basear pela radiografia encaminhada
pelo colega, sempre descartando a necessidade de
nova tomada radiográfica.
(B) Devemos realizar uma nova tomada radiográfica,
apenas se o paciente tiver sido submetido a algum
procedimento de urgência no último mês.
(C) Devemos realizar nova tomada radiográfica,
apenas se o paciente apresentar quadro de dor.
(D) Devemos realizar nova tomada radiográfica,
sempre.

(D) É uma das substâncias químicas auxiliares
empregada no interior do canal radicular e que é
bactericida.
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49) O tratamento mais efetivo para controle de uma
dor de origem pulpar é:

54) Sobre a manutenção da patência apical, podemos
afirmar, exceto:

(A) Pulpectomia.

(A) Visa a manutenção da anatomia apical original do
canal.

(B) Medicação sistêmica, analgésica e antibiótica.
(C) Pulpotomia.
(D) Medicação sistêmica, analgésica.
50) Uma dor classificada como crônica tem como
característica:
(A) Não ser difusa.
(B) Diminuir de intensidade com o passar do tempo.
(C) Mostrar bases orgânicas.
(D) Ser claramente localizada.
51) Podemos utilizar localizadores apicais de forame,
exceto:
(A) Em paciente portado de deficiência física.
(B) Em paciente portador de marca-passo cardíaco.
(C) Em paciente gestante.
(D) Em paciente tabagista.
52) Um tratamento endodôntico de escolha não está
indicado para:
(A) Paciente com histórico de problemas psiquiátricos.
(B) Paciente com hipertensão controlada.
(C) Paciente que passou por alguma intercorrência
cardíaca muito recente.
(D) Paciente diagnosticado com HIV positivo, e
acometido por infecções oportunistas.
53) Ao avaliar-se radiograficamente um elemento
dental, observa-se câmara pulpar ocultada por
restauração
protética.
Qual
a
conduta
recomendada neste caso?
(A) Obter uma radiografia bite-wing.
(B) Realizar a abertura inicial com um contra-ângulo
em baixa rotação.
(C) Realizar o acesso sem isolamento absoluto para
não perder as referências anatômicas.

(B) Promove maior possibilidade de limpeza e
desinfecção.
(C) Proporciona maior possibilidade de recidiva da
infecção.
(D) Aumenta a chance de sucesso no tratamento
endodôntico.
55) Em havendo o extravasamento de guta-percha
para a região periapical, teremos uma situação de
contato do material obturador com os tecidos
adjacentes ao ápice radicular. Podemos considerar
que esse material, quando em contato com o tecido
em questão, caracteriza-se por ser:
(A) Carcinogênico.
(B) Inerte.
(C) Inflamatório.
(D) Sem estabilidade.
56) Mesmo que o elemento dental seja portador de
necrose pulpar, devemos sempre anestesiar o
paciente antes de intervir endodonticamente pela
possibilidade de dor. Essa possibilidade existe
devido à viabilidade de quais fibras nervosas da
polpa?
(A) Tipo A.
(B) Tipo B.
(C) Tipo C.
(D) Tipo D.
57) Após um traumatismo dentário, qual dessas
situações clínicas tem maior probabilidade de
acarretar uma necrose pulpar?
(A) Concussão.
(B) Fratura do terço médio da raiz.
(C) Fratura em terço médio da coroa.
(D) Luxação dental intrusiva.

(D) Realizar o acesso com isolamento absoluto,
evitando contaminação.
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58) Em caso de intrusão de um elemento dental que
após o trauma ainda mantém parte da coroa
aparente e possui rizogênese completa,
recomenda-se:
(A) Aguardar a erupção do elemento dental.
(B) Contenção semirrígida e acompanhar.
(C) Tração ortodôntica para reposicionamento.
(D) Reposicionamento com fórceps.
59) Após a obturação endodôntica, um ligeiro
desconforto pode ocorrer levando o paciente a
sentir dor. Em alguns casos, mesmo com obturação
endodôntica adequada, há dor aguda e persistente.
Qual o principal motivo para que ocorra dor pósoperatória na endodontia?
(A) Anestesia pré-operatória ineficaz.
(B) Extravasamento de microrganismos para o tecido
periapical.
(C) Polpa muito inflamada.
(D) Não prescrição de medicação sistêmica préoperatória.
60) A antibióticoterapia na endodontia é indicada
quando:
(A) O tratamento endodôntico não foi bem executado.
(B) O elemento dental é diagnosticado com necrose
pulpar.
(C) Há um quadro de abscesso periapical agudo,
acarretando comprometimento sistêmico, gerando
febre e/ou enfartamento ganglionar.
(D) Observa-se a presença
radiograficamente visível.

de lesão periapical
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