
ConCurso PúbliCo

050. Prova objetiva

EsPECialista Em saúdE i – odontólogo (Endodontia)

 Você recebeu sua folha de respostas e este caderno 
contendo 50 questões objetivas.

 Confira seu nome e número de inscrição impressos na 
capa deste caderno.

 Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta 
que você considera correta.

 Responda a todas as questões.

 Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no 
verso desta página, a letra correspondente à alternativa 
que você escolheu.

 Transcreva para a folha de respostas, com caneta de 
tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha 
intermediária de respostas.

 A duração da prova é de 3 horas.

 A saída do candidato da sala será permitida após 
transcorrida a metade do tempo de duração da prova.

 Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e 
este caderno, podendo destacar esta capa para futura 
conferência com o gabarito a ser divulgado.

aguardE a ordEm do fisCal Para abrir EstE CadErno dE quEstõEs.
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Folha intermediária de resPostas
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 
01 a 06.

Recorde de impostos

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na 
forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora 
as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e 
municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, 
é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% 
do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos 
os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido 
a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tri-
butária, cujo aumento em 2011 foi carreado quase integralmente 
para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro 
ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 
31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, 
portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como 
proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à 
imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora 
o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que 
ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte 
da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar 
que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos 
para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam 
à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação 
da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os 
usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o 
superavit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. 
Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita 
e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento 
público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo 
de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição 
ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da 
infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, 
ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem- 
-estar da população e a competitividade das empresas no mercado 
mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: 
o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

(A) a carga tributária brasileira está descendente desde o 
governo Lula.

(B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique 
Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.

(C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com 
infraestrutura e aumento do superavit.

(D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas 
décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.

(E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento 
nos postos de trabalho.

02. No trecho – Embora as estatísticas completas da arrecadação 
de União, estados e municípios apenas venham a ser conhe-
cidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo 
em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de 
sentido, por

(A) Entretanto.

(B) Contudo.

(C) Conquanto.

(D) Todavia.

(E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é 
possível afirmar que

(A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas 
à criação de empregos.

(B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da 
carga tributária brasileira.

(C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a 
competitividade da atividade produtiva.

(D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos 
governos anteriores.

(E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga 
tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar. – o 
termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de 
sentido, por

(A) imposto.

(B) sistema.

(C) maquinário.

(D) turbilhão.

(E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também 
dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. 
– reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de 
sentido.

(A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos 
para alguns setores.

(B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos 
para alguns setores.

(C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos 
para alguns setores.

(D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos 
para alguns setores.

(E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos 
para alguns setores.
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06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da 
renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos 
foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado 
de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.
(A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao 

setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
(B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; 

na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da 
história.

(C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao 
setor público na forma de tributos foi, a maior da história.

(D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada 
ao setor público na forma de tributos, foi a maior da 
história.

(E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, 
repassada no ano passado, ao setor público: na forma de 
tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.

VOCÊ TEM
UMA COLEÇÃO

DE QUADRINHOS
FANTÁSTICA,

CHARLIE BROWN.

“ ” “
” “ ” “

”

GUERRA REVOLUCIONÁRIA , GUERRA
DE 1812 , GUERRA CIVIL , PRIMEIRA
GUERRA MUNDIAL EM QUADRINHOS .

A

“ ”
“ ”

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL ,
GUERRA COREANA ...

A PRÓXIMA EDIÇÃO QUE
REALMENTE ME PREOCUPA...

(htt://tiras-snoopy.blogspot.com. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que
(A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática 

específica, pois não há relação entre os títulos.
(B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos 

cômicos dos quadrinhos da coleção.
(C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a pos-

sibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
(D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante 

diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
(E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual 

guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho 
que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de 
sentido.
(A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
(B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
(C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
(D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
(E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 
09 e 10.

Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela
sentou-se num banco, em Paris.
A tarde cinzenta andava atrás dela
como um triste gato de feltro e flanela,
igualmente exausta e infeliz.
Entretanto, aquela cidade, aquela
é a maior do mundo, segundo se diz.
E não só maior – mas alegre e bela:
é a cidade chamada Paris.
(...)
Nas mãos, uma chave – de que bairro, viela,
Porta, corredor, mansarda, cancela? –
Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, Poesias Completas – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

(A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a 
imagem que se faz da cidade de Paris.

(B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que 
é feita da velhinha no banco.

(C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava 
jovialidade e ter saúde.

(D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas 
é também a mais soberba e mais ilustrada.

(E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada 
num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com 
o mesmo sentido atribuído na poesia.

(A) Se a apólice não for paga, a empresa cancela o seguro.

(B) A viela mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.

(C) Aquele não era o mesmo corredor que havia vencido a 
maratona do ano anterior.

(D) Cada time de nossa cidade ficou em uma chave diferente.

(E) O banco quebrou por ingerência e todos do mercado 
financeiro ficaram preocupadíssimos.
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PoLítica de saúde

11. Segundo o parágrafo 1.º do art. 199 da Constituição, as ins-
tituições  poderão participar de forma  
do sistema de saúde, mediante contrato de direito público ou 
convênio, tendo preferência .

As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, 
preenchidas por:

(A) privadas ... suplementar ... as cooperativas de saúde

(B) sindicais ... suplementar ... as metalúrgicas

(C) sem fins lucrativos ... complementar ... as sindicais

(D) privadas ... suplementar ... as OSS – Organizações de 
Serviços de Saúde

(E) privadas ... complementar ... as entidades filantrópicas e 
sem fins lucrativos

12. Analise esta concepção do Estado:
 I. O Estado moderno é considerado a máxima organização 

que exerce o poder político soberano sobre todos os ha-
bitantes de um determinado município. 

 II. O Estado desempenha as funções de manutenção interna 
e externa da paz e da ordem, do exercício da justiça e da 
coesão social.

 III.  Fazem parte do município o território, o povo, o poder 
político e a soberania.

Considerando a Constituição Federal de 1988, que estabe-
leceu a saúde como um dever do Estado, está correto o que 
se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) I e II, apenas.

(E) I, II e III.

13. Com relação às fiscalizações da segurança do meio ambiente 
e da segurança da população, diz o art. 144 da Carta Magna 
que é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e 
são exercidas para preservação da ordem pública e da inco-
lumidade das pessoas e do patrimônio.

Sobre essa afirmação, assinale a alternativa correta.

(A) Há inconstitucionalidade de leis estaduais ou municipais 
quando a vigilância estadual ou a vigilância municipal 
fiscalizarem a segurança do meio ambiente local e a 
segurança da população.

(B) É exclusividade da União o papel de fiscalizar a seguran-
ça do meio ambiente local e a segurança da população.

(C) É constitucional, no que se refere às leis estaduais e mu-
nicipais, porque há competência concorrente para legislar 
sobre o meio ambiente, inclusive no que tange ao meio 
ambiente do trabalho.

(D) Cabe aos estados e aos municípios legislarem sobre 
direito do trabalho.

(E) Cabe à União, aos estados e aos municípios legislarem 
sobre direito do trabalho.

14. A Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 6.º, 
estabelece o controle da prestação de serviços que se relacio-
nam direta ou indiretamente com a saúde.
Considerando-se que esse controle é uma das atribuições da 
vigilância sanitária, assinale a alternativa correta.

(A) Todos os serviços de saúde, públicos ou privados, devem 
seguir as orientações da vigilância sanitária.

(B) Os serviços de saúde dentro das empresas não estão 
sujeitos às orientações da vigilância sanitária.

(C) O Serviço Especializado em Medicina e Segurança do 
Trabalho – SESMT – apenas se subordina ao Ministério 
do Trabalho.

(D) A CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 
nada tem a ver com a vigilância sanitária.

(E) O serviço de perícia médica do INSS não se subordina 
à vigilância sanitária.

15. As organizações hospitalares  podem se transformar 
em , desde que ofereçam  dos leitos ao 
sistema público de saúde ou apliquem  de sua recei-
ta em atendimentos gratuitos, e recebem, como compensação, 
a isenção do pagamento de tributos. 
As lacunas do texto podem ser, correta e respectivamente, 
preenchidas por:

(A) privadas ... entidades filantrópicas ... 60% ... 20%

(B) beneficentes ... privadas ... 60% ... 20%

(C) acadêmicas ... ONGs ... 100% ... 50%

(D) das Santas Casas ... cooperativas ... 80% ... 40%

(E) sindicais ... ONGs ... 100% ... 100% 

16. Uma pesquisa conduzida pela Confederação Nacional das 
Indústrias – CNI e Ibope apresenta como principais resultados 
sobre a situação da saúde pública no Brasil e o acesso aos 
serviços de saúde os seguintes dados:
•	 24%	da	população	brasileira	possui	plano	de	 saúde	ou	

convênio;
•	 68%	(algo	em	torno	de	130	milhões)	dos	brasileiros	têm	

a rede pública como único ou principal fornecedor de 
serviços de saúde;

•	 91%	dos	entrevistados	que	utilizam	somente	ou	princi-
palmente o serviço privado possuem plano de saúde ou 
convênio;

•	 apenas	 1%	dos	 entrevistados	 que	 utilizam	 somente	 ou	
principalmente o serviço público têm plano de saúde ou 
convênio.

Considerando-se este panorama, as políticas e ações para 
melhorarem o sistema público de saúde no País devem
(A) destinar mais recursos para o setor privado mediante a 

criação de novos impostos.
(B) diminuir os gastos com salários dos médicos.
(C) deixar de oferecer serviços de saúde gratuitos a toda 

população.
(D) considerar que as políticas preventivas são mais impor-

tantes que a construção de hospitais para melhorar a saúde 
da população.

(E) transferir a gestão dos hospitais públicos para o setor 
privado para melhorar o atendimento aos pacientes.
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17. De acordo com a política de descentralização do SUS, com-
pete ao município, na área da saúde:

– Garantir o acesso pela atenção primária em saúde e pela 
rede de urgência e emergência.

– Integrar as ações de vigilância em saúde e articular as de-
mais redes de atenção, em função de sua complexidade e 
conforme as necessidades e problemas de saúde, nos níveis 
regional, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde.

– Organizar os serviços e as ações de Saúde do Trabalhador.

– Incorporar ações de vigilância em saúde no processo geral 
do planejamento, mediante a utilização dos instrumentos 
de planejamento e gestão do SUS.

O perfil de doença encontrado em um  é compreendi-
do como decorrente da interação de um conjunto de fatores que 
interferem no processo saúde/doença da população ali residente. 
As equipes do  atuam sobre as situações de risco 
social, ambiental ou ocupacional que possam produzir agravos 
à saúde do contingente populacional sob .

Com base nas informações, as lacunas do texto podem ser, 
correta e respectivamente, preenchidas por:

(A) condomínio ... hospital ... a responsabilidade do convênio 
médico

(B) determinado território ... Programa da Saúde da Família 
(PSF) ... sua restrita responsabilidade

(C) hospital ... ambulatório ... a responsabilidade do Conselho 
Regional de Medicina

(D) ambulatório ... Conselho Regional de Enfermagem (CO-
REN) ... a responsabilidade da enfermeira chefe

(E) profissional de saúde ... Conselho Regional de Enferma-
gem (COREN) ... medicina de grupo

18. No que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
pode-se afirmar que

(A) permite a criação de lixões onde a população menos 
favorecida possa morar e criar animais para seu sustento.

(B) permite a importação de alguns detritos para reciclagem.

(C) determina que o próprio fornecedor receba de volta o 
material descartado e o reutilize.

(D) atribui o mesmo significado para detrito, resíduo e rejeito.

(E) não estabelece tratamento adequado ao lixo de qualquer 
natureza.

19. A Emenda Constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei 
Complementar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, atribui per-
centuais mínimos de investimento nos níveis federal, estadual 
e municipal, nas seguintes proporções: 

(A) 15% da receita de cada esfera de governo.

(B) a União aplica o valor empenhado no ano anterior mais, 
no mínimo, a variação nominal do Produto Interno Bruto 
(PIB); os estados e o Distrito Federal, no mínimo, 12% 
de sua receita, e os municípios, no mínimo, 15%.

(C) 30% da receita do governo federal, 20% do estadual, 
20% do Distrito Federal e 10% do municipal.

(D) 10% da receita do governo federal, 20% do estadual, 
20% do Distrito Federal e 30% do municipal.

(E) a União aplica 30% do Produto Interno Bruto (PIB), os 
estados e o Distrito Federal, 12% de sua receita, e os 
municípios, 15%.

20. Além de estabelecer os gastos mínimos na saúde, a emenda 
constitucional (EC) 29, regulamentada pela Lei Comple-
mentar n.º 141, de 16 de janeiro de 2012, define que os 
recursos aplicados no setor sejam destinados às “ações e 
serviços públicos de acesso universal, igualitário e gratuito.” 
Considera(m)-se gasto(s) em saúde:

(A) despesas em ações de saneamento básico.

(B) compra de merenda escolar.

(C) ações de assistência social.

(D) compra e distribuição de medicamentos.

(E) pagamento de aposentadorias e pensões.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. No Capítulo XVI do Código de Ética Odontológica, das Penas 
e Suas Aplicações, a suspensão consiste na proibição do 
exercício profissional por um período de até

(A) 60 dias.

(B) 30 dias.

(C) 90 dias.

(D) 120 dias.

(E) 180 dias.

22. De acordo com o Código de Ética Odontológica, Capítulo II 
– Dos Direitos Fundamentais, constitui direito fundamental 
dos profissionais inscritos

(A) propugnar pela harmonia da classe.

(B) assumir responsabilidade pelos atos praticados.

(C) resguardar o segredo profissional.

(D) zelar pela saúde e pela dignidade do paciente.

(E) elaborar e manter atualizados os prontuários de pacientes, 
conservando-os em arquivo próprio.

23. Assinale a alternativa que representa corretamente a forma 
geométrica do contorno da cavidade de acesso com o respec-
tivo dente correspondente.

(A) Triangular – Pré-molar superior.

(B) Losango – Incisivo.

(C) Ovoide – Molar superior.

(D) Circular – Canino.

(E) Trapezoidal – Molar inferior.

24. Estas células secretam os precursores das fibras colágenas, 
reticulares e elásticas, assim como a substância fundamental 
da polpa. São as células mais numerosas do tecido conjuntivo 
pulpar, especialmente na região coronária. 

O texto refere-se às células

(A) odontoblastos.

(B) macrófagos.

(C) plasmócitos.

(D) fibroblastos.

(E) ectomesenquimais.

25. A espécie bacteriana mais comumente encontrada em dentes 
com canal tratado é a

(A) Enterococcus faecalis.

(B) Candida albicans.

(C) Porphyromonas endodontalis.

(D) Clostridium perfringens.

(E) Actinomyces israelii.

26. Assinale a alternativa que indica uma droga inibidora da 
enzima Fosfolipase A2, diminuindo assim a disponibilidade 
do ácido araquidônico nas células do foco infectado.

(A) Nimesulida.

(B) Paracetamol.

(C) Diclofenaco sódico.

(D) Ibuprofeno.

(E) Dexametasona.

27. Assinale a alternativa que corresponde a uma droga inibidora 
da Cicloxigenase, do grupo das Oxicanas.

(A) Ácido acetilsalicílico.

(B) Diclofenaco sódico.

(C) Ibuprofeno.

(D) Meloxicam.

(E) Naproxeno.

28. A Oxacilina, a Cloxacilina e a Dicloxacilina são antibióticos 
do grupo das penicilinas

(A) biossintéticas.

(B) naturais penicilinase resistente.

(C) semissintéticas penicilinase resistente.

(D) naturais penicilinase não resistente.

(E) semissintéticas penicilinase não resistente.

29. A duração da anestesia é influenciada pela ligação proteica 
do sal anestésico ao canal de sódio. Assinale a alternativa 
que contém um sal anestésico considerado de longa duração, 
sendo sua principal indicação vinculada aos procedimentos 
nos quais a expectativa de dor pós-operatória é marcante.

(A) Articaína.

(B) Lidocaína.

(C) Bupivacaína.

(D) Prilocaína.

(E) Procaína.

30. Leia as afirmações relativas à meta-hemoglobinemia.
 I. A administração de altas doses de prilocaína pode estar 

associada ao risco de desenvolvimento de meta-hemo-
globinemia.

 II. Ocorre redução da capacidade do sangue em transportar 
oxigênio e cianose visível.

 III. Essa anomalia é revertida com a administração de azul de 
metileno a 1% por via intravenosa, durante 5 minutos.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) II, apenas.

(D) III, apenas.

(E) I, II e III.
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31. Assinale a opção que representa o componente da solução 
anestésica local de uso odontológico, que tem propriedade 
bacteriostática.

(A) Cloreto de sódio.

(B) Metilamina.

(C) Etilaminobenzoato.

(D) Metilparabeno.

(E) Metabissulfito de sódio.

32. A técnica anestésica complementar mais empregada em ur-
gências endodônticas em situações de inflamação pulpar 
irreversível é a

(A) infiltrativa.

(B) intraóssea.

(C) intraligamentar.

(D) intrapulpar.

(E) subperióstica.

33. O direcionamento posterior da agulha durante o bloqueio do 
nervo alveolar inferior pode colocar a extremidade da agulha 
na substância da parótida. Se o anestésico local for injetado, 
pode ocasionar

(A) parestesia pelo traumatismo do nervo alveolar inferior.

(B) trismo.

(C) paralisia do nervo facial.

(D) necrose da glândula parótida.

(E) infecção.

34. A síncope vasovagal é um dos acidentes mais comuns na 
clínica odontológica. Resulta da redução do metabolismo 
cerebral, a qual geralmente decorre de uma série de eventos 
cardiovasculares, por sua vez desencadeados pelo estresse 
emocional. Assinale a alternativa que contém o tratamento 
para a síncope vasovagal.

(A) Colocar o paciente em posição ereta.

(B) Administrar ansiolíticos.

(C) Administrar oxigênio.

(D) Administrar vasodilatador.

(E) Administrar 0,4 mg de nitroglicerina por via sublingual.

35. Em endodontia, algumas manobras são frequentemente em-
pregadas para o diagnóstico das enfermidades pulpares. Com 
relação aos testes diagnósticos, considere as afirmações:
 I. O teste da cavidade deve ser realizado com o dente sob 

anestesia, para não causar desconforto ao paciente.
 II. No teste térmico pelo frio, o profissional pode utilizar o bas-

tão de gelo, a neve carbônica ou o spray de gás refrigerante.
 III. No teste térmico pelo calor, o mais usado é o aquecimento 

da superfície dental com o bastão de guta-percha aquecida 
em lamparina.

Está correto o que se afirma em

(A) III, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

36. O instrumento endodôntico que pode atuar como lima e como 
alargador, sendo acionado manualmente ou por meio de dis-
positivo mecanizado, é

(A) instrumento HI.

(B) lima Hedstrom.

(C) lima tipo K.

(D) alargador.

(E) extirpa-polpa.

37. Com relação à inervação do tecido pulpar, considere as afir-
mações a seguir.
 I. As fibras nervosas chegam à polpa acompanhando os 

vasos sanguíneos eferentes através do forame apical.
 II. A inervação do tecido pulpar é constituída por fibras ner-

vosas sensitivas mielínicas (tipo C) e amielínicas (tipo A).
 III. As fibras nervosas sensitivas constituídas pelos aferentes 

sensoriais do trigêmio (V par do nervo craniano) são 
responsáveis pela transmissão da dor.

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) III, apenas.

(E) I, II e III.

38. Dor aguda, rápida, localizada e fugaz, em resposta a estímulos 
que normalmente não evocam dor, pois ela cede imediata-
mente ou poucos segundos depois da remoção do estímulo, 
são sintomas da

(A) pulpite reversível.

(B) pulpite irreversível.

(C) necrose pulpar.

(D) pericimentite apical.

(E) pulpite hiperplásica.
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39. Dor aguda, latejante, aliviada pela pressão axial sobre o dente, 
agravada em decúbito, com o dente apresentando mobilidade 
acentuada, sensibilidade extrema à percussão vertical e à 
palpação apical.
As características clínicas descritas referem-se ao seguinte 
quadro:

(A) abscesso perirradicular agudo.

(B) pulpite crônica hiperplásica.

(C) pericimentite apical aguda.

(D) pulpite aguda.

(E) pericimentite apical crônica.

40. Durante preparo mecânico dos canais radiculares, os instru-
mentos de Gates Glidden são empregados, usualmente, na 
seguinte etapa:

(A) acesso à câmara pulpar.

(B) alargamento dos segmentos cervical e médio dos canais 
radiculares.

(C) preparo apical.

(D) obturação.

(E) escalonamento coroa-ápice.

41. A presença, na polpa dental, de células hiperplasiadas com 
crescimento para fora da câmara pulpar, exposta ao meio 
bucal, caracteriza

(A) pulpite irreversível.

(B) necrose pulpar.

(C) pulpite crônica hiperplásica.

(D) pericimentite crônica.

(E) pericimentite aguda.

42. Várias técnicas, orientações e medicamentos têm sido pro-
postos com relação ao tratamento endodôntico dos dentes 
com rizogênese incompleta. Em relação ao MTA empregado 
na estimulação do fechamento do forame apical, considere 
as afirmações relacionadas.
 I. O MTA é um material cuja composição química é similar 

ao cimento Portland agregado a outras substâncias.
 II. O MTA é pouco solúvel e a massa obtida não se dilui 

quando em presença de líquidos teciduais, sendo essa uma 
vantagem sobre as pastas e cimentos à base de hidróxido 
de cálcio.

 III. O MTA estimula a neoformação dentinária, apresentando 
atividade antibacteriana satisfatória e promovendo sela-
mento adequado.

Está correto o contido em

(A) I, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

43. Praticamente todas as espécies bacterianas já isoladas de 
canais infectados são sensíveis aos efeitos do hidróxido de 
cálcio, sendo eliminadas em curto período quando em contato 
direto com essa substância. Isso se deve ao fato de o PH do 
hidróxido de cálcio ser próximo a

(A) 5.

(B) 10.

(C) 8.

(D) 12,8.

(E) 4.

44. O MTAD é um produto comercial para uso no preparo 
químico-mecânico de canais radiculares, sendo bastante eficaz 
para a remoção da smear layer. Seus componentes são:

(A) ácido cítrico, doxiciclina, Tween 80.

(B) EDTA, hipoclorito de sódio, Tween 80.

(C) ácido cítrico, hipoclorito de sódio, tetraciclina.

(D) doxiciclina, hipoclorito de sódio, clorexidina.

(E) clorexidina, tetraciclina, ácido cítrico.

45. Paciente do sexo feminino, 37 anos, procura atendimento 
odontológico com dor espontânea, aguda, latejante, exacer-
bada por mudanças bruscas de temperatura e em decúbito, 
persistindo após remoção do estímulo. Ao exame clínico, foi 
constatada lesão cariosa extensa no dente 46. 
O diagnóstico desse caso clínico é

(A) pulpite reversível.

(B) pulpite hiperplásica.

(C) necrose pulpar.

(D) pulpite crônica ulcerativa.

(E) pulpite irreversível sintomática.

46. A exacerbação aguda de uma alteração periapical que se 
desenvolve entre as sessões de tratamento endodôntico, sendo 
caracterizada por dor e/ou tumefação, é chamada

(A) abscesso fênix.

(B) flare-up.

(C) pulpite reversível.

(D) pulpite irreversível.

(E) pulpite hiperplásica.

47. É um tipo de trauma dental que implica sensibilidade à per-
cussão, mobilidade aumentada, sem deslocamento do dente. 

O texto refere-se à

(A) concussão.

(B) subluxação.

(C) intrusão.

(D) extrusão.

(E) luxação.
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48. Em relação à necropulpectomia, coloque F (falso) ou V 
(verdadeiro) nas afirmativas.
 I. Se a polpa se tornar necrosada, independentemente da 

causa, uma infecção irá se instalar no sistema de canais 
radiculares.

 II. O hipoclorito de sódio (NaOCl) é a substância química 
auxiliar mais empregada no tratamento endodôntico de 
dentes com necrose pulpar.

 III. O canal com polpa necrosada é provido de vasos sanguí-
neos que podem transportar células e moléculas de defesa 
para o sítio infectado.

A sequência correta, de cima para baixo, é

(A) VVV.

(B) VVF.

(C) VFV.

(D) FFF.

(E) FVV.

49. São cimentos endodônticos à base de Óxido de Zinco e 
Eugenol:

(A) Cimento de Grossman, Endomethasone, Tubli-Seal.

(B) AH 26, AH Plus, EndoRez.

(C) Sealapex, GuttaFlow, CRCS.

(D) Apexit, Sealer 26, Acroseal.

(E) EndoRez, GuttaFlow, Sealapex.

50. Os solventes são substâncias químicas que têm a capacidade 
de dissolver outra e podem ser classificados em orgânicos e 
inorgânicos. Vários solventes orgânicos da guta-percha têm 
sido testados e pesquisados. Os mais conhecidos são:

(A) EDTA, Hipoclorito de sódio a 2,5%, Clorexidina.

(B) Clorofórmio, Xilol, Eucaliptol.

(C) Clorexidina, Xilol, Hipoclorito de sódio a 5,25%.

(D) EDTA, Eucaliptol, Clorexidina.

(E) Eucaliptol, EDTA, Hipoclorito de sódio a 5,25%.
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