
2ª. PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENDODONTIA

21. Radiograficamente , um abscesso apical agudo:

        a) Geralmente tem um tamanho maior do que outras lesões.
        b) Tem margens mais difusas que outras lesões.
        c) Frequentemente contém radiopacidades (calcificações).
        d) Pode não ser evidente (apresenta lâmina dura relativamente normal).

22. O abscesso periodontal lateral é mais bem diferenciado do abscesso apical por: 

        a) Teste pulpar.
        b) Aspecto radiográfico.
        c) Localização do edema.
        d) Padrões da sondagem.

23. A lesão periapical que mais provavelmente conteria bactérias no seu interior é:

        a) O abscesso apical.
        b) O cisto apical.
        c) O granuloma periapical.
        d) A osteíte condensante.

24. Os materiais obturadores que contêm paraformaldeido:

       a) Eliminam as bactérias que permanecem no canal.
       b) Mumificam o tecido remanescente no canal.
       c) Reduzem a dor pós-operatória.
       d) Estão abaixo do padrão de atendimento para o tratamento endodôntico.

25. Com relação aos procedimentos adequados para remoção de instrumento fraturado, o 
que é correto afirmar:

        a) Criação de um platô.
        b) É um procedimento microscópio.
        c) Pode ser removido por meio dos instrumentos de Cancellier.
        d) Todas as acima.

26. Os agentes antiinflamatórios não esteroidais reduzem:

        a) A substância P.
        b) Prostaglandinas.
        c) Peptídio relacionado ao gene da calcitonina.
        d) Ácido araquidônico.



27. O sucesso do selamento hermético da perfuração:

        a) Aumenta à medida que o comprimento circunferencial da perfuração aumenta.
        b) Diminui à medida que o perímetro da perfuração diminui.
        c) Diminui à medida que o comprimento circunferencial da perfuração diminui.
        d) Diminui à medida que o comprimento circunferencial da perfuração aumenta.

28.  A  calcificação  do  tecido  pulpar  é  uma  ocorrência  bastante  comum.  Embora  as 
estimativas sobre a incidência desse fenômeno variem amplamente, é seguro dizer que 
uma ou mais calcificações pulpares estão presentes em pelo menos:

        a) 40% de todos os dentes.
        b) 50% de todos os dentes.
        c) 25% de todos os dentes.
        d) 35% de todos os dentes.
 
29. As lesões de luxação, as mais comuns de todas as lesões dentárias, têm incidências 
relatadas de: 

        a) 30 a 44%.
        b) 20 a 30%.
        c) 10 a 20%.
        d) 50 a 60%.

30. Um estudo feito por Vertucci e col revelou que o 1º pré-molar inferior possuía:

       a) Um canal no ápice   em 74% dos    casos; dois   canais   no   ápice em 25,5% dos 
casos; três canais no ápice em 0,5% dos casos.

       b) Um canal no ápice em 25,5% dos casos; dois canais no ápice em 74% dos casos;
três canais no ápice em 0,5% dos casos.
       c) Um canal no ápice em 90% dos casos; dois canais no ápice em 10% dos casos.
       d) Um canal no ápice em 50% dos casos; dois canais no ápice em 50% dos casos.

31. O cloro tem sido usado por muitos anos para a   irrigação   dos   canais radiculares. 
Algumas vezes, também é usado como curativo intracanal sob a forma de:

        a) Cloreto de sódio.
        b) Hipoclorito de sódio 5,25%.
        c) Hipoclorito de sódio 1%.
        d) Cloramina-t.



32. O obtura II atualmente é o sistema de aplicação, por injeção, mais utilizado para a 
guta-percha. De acordo com Cohen, a temperatura do material liberado pode variar entre:

        a) 42° C e 89° C. 
        b) 60° C e 138° C.
        c) 75° C e 128° C.
        d) 150° C e 170° C.

33. Qual  é  a  porcentagem  de  guta-percha  aproximada  nos  cones  de  guta  percha 
modernos:

        a) Cerca de 10%.
        b) Cerca de 20%.
        c) Cerca de 30%.
        d) Cerca de 40%.

34. Os  cones  de  guta-percha  utilizados  para  a  obturação  dos  canais  radiculares  se 
plastificam a uma temperatura acima de:

        a) 24°C.
        b) 34°C.
        c) 44°C.
        d) 64°C.

35. O   uso   de   hipoclorito   de  sódio  para  a  irrigação  dos  canais  radiculares
proporciona, exceto:

       a) Debridamento inicial.
       b) lubrificação.
       c) Eliminação de microorganismos.
       d) Remoção do smear layer.

36. Em  qual  dessas  condições  faz-se  necessária  a  profilaxia  antibiótica  prévia  ao 
tratamento endodôntico:

        a) Defeito septal atrial secundário isolado.
        b) Shunts ou condutos pulmonares sistêmicos construídos cirurgicamente.
        c) Prolapso da válvula mitral sem regurgitação valvular.
        d) Sopro cardíaco fisiológico, funcional ou inocente.

37. São  indicações  de  cirurgia  perirradicular  com  obturação  simultânea  dos  canais 
radiculares, exceto:

        a) Perfuração radicular.
        b) Ápices incompletos ou dilatados.
        c) Fratura radicular do terço apical.
        d) Inflamação aguda presente.



38.  Das lesões radiolúcidas de origem não-endodôntica, a que pode apresentar erros de 
diagnóstico na sua fase inicial é: 

        a) Abscesso.
        b) Osteofibrose periapical.
        c) Osteite condensante.
        d) Necrose poupar.

39. Em dentes com necrose pulpar, se contraindica a:

        a) Anestesia infiltrativa.
        b) Anestesia intra-pulpar.
        c) Anestesia intra-ligamentar.
        d) Anestesia troncular.

40. O Processo odontogênico envolve toda formação dental e suas peculiaridades. Em 
uma das fases da odontogênese, encontra-se um aumento da concentração de células do 
ectomesênquima e a clara determinação do órgão dentário. Indique qual a fase descrita 
acima:

        a) Lâmina dentária.
        b) Botão.
        c) Casquete.
        d) Campânula.

41. De  acordo  com  os  sintomas  mais  comuns  pode-se  dizer  que  a  polpa  na  fase 
irreversível da inflamação comporta-se da seguinte forma:

        a) Não responde à palpação/percussão.
        b) Radiograficamente, observa-se radio-lucidez apical.
        c) O frio causa alívio da dor.
        d) Não responde ao quente.

42. Com relação ao processo de desinfecção, cada substância apresenta um mecanismo de 
ação através do qual desempenha sua atividade bactericida ou bacteriostática. Qual é o 
mecanismo de ação dos alcoois:

        a) Desnaturação das proteínas.
        b) Rompimento da parede celular.
        c) Rompimento da membrana celular.
        d) Inibição das reações enzimáticas intracelulares.



43. Colocando um rolete de algodão entre o filme radiográfico e mucosa iremos 
promover um afastamento do filme. Tal manobra facilita a tomada radiográfica dos 
molares superiores, diminuindo a interferência do processo zigomático na região das 
raízes neste grupo dental. Como é chamada esta técnica descrita:

        a) Bissetriz Excentrica.
        b) Técnica de Clark.
        c) Técnica do Paralelismo.
        d) Le Master.

44. Com o advento das técnicas  cervicoapicais,  antes  da odontometria  é  preparada a 
região cervical  e o terço médio.  O uso desse procedimento facilita  o franco acesso à 
região apical,  permitindo que a instrumentação seja mais eficiente.  Dentre as técnicas 
odontométricas, a proposta por Ingle está indicada:

        a) Para dentes sem coroa.
        b) Para dentes com reabsorção apical.
        c) Para dentes com curvatura acentuada.
        d) Para dentes com pulpite irreversível.
 
45. Dentre os Sistemas obturadores do canal radicular abaixo, qual utiliza a guta-percha 
nas suas duas fases de apresentação comercial:

        a) Obtura II.
        b) Alphaseal.
        c) Macspaden II. 
        d) Successfill.
 
46. Considerando as técnicas termoplastificadas para a obturação do sistema de canais 
radiculares, qual não pode ser assim classificada:

        a) Obtura II.
        b) Thermafil.
        c) Ultrafill.
        d) Tagger.



47. Das alternativas abaixo, a opção incorreta é: 

a) Auxiliares adicionais para localização de orifícios calcificados incluem: tingir o 
soalho da câmara pulpar com tintura de azul de metileno a 1%, realizar o teste da 
“bolha  de  champanha”  com  hipoclorito  de  sódio  e  procurar  por  pontos  de 
sangramento no canal.

b) Quando os canais são localizados, uma pequena lima tipo K ou Hedströem (nº 6, 
8 ou 10) embebida em agente quelante deve ser introduzida no canal para se 
realizar a patência.

c) O etanol a 70% é útil para a secagem do soalho e melhora da visibilidade.

        d) O  soalho  da  câmara  pulpar   é   mais   claro   que   as   paredes,   e   os sulcos 
em desenvolvimento que conectam orifícios são mais escuros que o soalho da 
câmara. 

48. Uma cavidade patológica revestida por epitélio que se abre para o canal radicular do 
dente recebe o nome de:

        a) Cisto de Stafne.
        b) Cisto periapical em bolsa.
        c) Cisto periodontal lateral.
        d) Cisto verdadeiro.

49. De acordo com Cohen, os espaços pulpares são divididos em oito configurações. O 
espaço do tipo VI é caracterizado por:

        a) Um canal deixa a câmara pulpar e se divide próximo ao ápice, em dois distintos 
canais com foraminas apicais separadas.
        b) Três distintos canais separados que se estendem da câmara pulpar ao ápice.
        c) Dois canais separados deixam a câmara pulpar, fundem-se no corpo da raiz, e 
finalmente se dividem novamente em dois canais distintos próximo ao ápice.
        d) Um canal deixa a câmara pulpar, divide-se e então se fundem no corpo da raiz, e 
finalmente se dividem novamente em dois canais distintos próximos ao ápice. 

50. Também de acordo com Cohen, das alternativas abaixo, a opção correta é: 

        a) Os linfócitos B são  freqüentemente encontrados na polpa normal.
        b) Os mastócitos são encontrados frequentemente em polpas com inflamação 
crônica.
        c) Os grânulos dos mastócitos contém somente heparina, histamina e um 
anticoagulante.
        d) Os linfócitos não foram observados em polpa de dentes impactados.
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