
 
2ª PARTE – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
ENDODONTIA 

 

Questão nº: 21 

De acordo com MALAMED (2013), o volume de anestésico necessário para uma 

anestesia intrapulpar bem-sucedida é de: 

 

a) 0,2 a 0,3 ml. 

b) 0,4 a 0,5 ml. 

c) 0,6 a 0,7 ml. 

d) 0,8 a 0,9 ml. 

 

Questão nº: 22 

Segundo BRUNTON (2012), é um anestésico local pouco hidrossolúvel e, portanto, 

lentamente absorvido, não causando efeito toxico. Estruturalmente semelhante à 

procaína, porém não apresenta grupo dietilaminoterminal: 

 

a) Lidocaína  

b) Benzocaína  

c) Tetracaína  

d) Mepivacaína  

 

Questão nº: 23 

Segundo LOPES (2010), o objetivo do teste elétrico é estimular as fibras sensoriais 

pulpares, obtendo respostas positivas ou negativas. Alguns autores questionam o 

emprego desse teste, pela ocorrência de falsos resultados positivos ou negativos. 

Das razões consideradas para falsos resultados negativos, marque a incorreta: 

 

a) Necrose por liquefação. 

b) Pacientes sob forte medicação analgésica. 

 



c) Calcificação da polpa dental coronária. 

d) Necrose pulpar parcial. 

 

Questão nº: 24 

Segundo LOPES (2010), marque V para verdadeiro ou F para falso e assinale a 

sequência correta sobre formas da zona apical após a complementação ou 

fechamento do ápice: 

(   ) O fechamento em semicírculo e calcificação tênue promovem o alongamento 

radicular. 

(   ) No selamento duplo, radiograficamente há formação de barreira de tecido 

duro, constituída de dentina e selamento apical com o cemento, restando 

comunicação entre o periodonto e o tecido conjuntivo semelhante à polpa existente 

na região apical. 

(    ) Na calcificação total da porção apical há o desenvolvimento radicular, porém 

ocorre a calcificação maciça da porção terminal da raíz. 

(  ) No fechamento em semicírculo, o ápice se calcifica, tomando forma de 

semicírculo, porém o canal permanece  com forma de bacamarte. 

 

a)  V-V-F-F 

b)  V-F-F-F 

c)  F-V-V-V 

d)  V-F-V-F 

 

Questão nº: 25 

Segundo LOPES (2010), de acordo com os requisitos das substâncias químicas 

auxiliares da instrumentação, marque V para verdadeiro ou F para falso e assinale 

a sequência correta: 

(  ) Quanto menor a tensão superficial de uma substância, maior será sua 

capacidade de umectação e penetração. 

(  ) O aumento da viscosidade reduz a capacidade de penetração da solução 

química em anfractuosidades e reentrâncias do canal radicular. 

(  ) O efeito descalcificante do agente quelante resulta em maior resistência 

dentinária à ação de corte dos instrumentos endodônticos durante a 



instrumentação dos canais atresiados.  

(   ) Substancias como hipoclorito de sódio, ao entrar em contato com a matéria 

orgânica, é potencializado, aumentando a atividade solvente. 

 

a)  V-V-F-F 

b)  V-V-V-V 

c)  V-V-V-F 

d)  F-F-V-V 

 

Questão nº: 26 

Corrosão é a degradação de um metal ou liga metálica, por ação química ou 

eletroquímica do meio, com presença ou não de esforços mecânicos. Dos tipos de 

corrosão que podem ocorrer nos instrumentos endodônticos, marque a alternativa 

que não apresenta um tipo de corrosão, segundo LOPES (2010): 

 

a) Corrosão por placas 

b) Corrosão por pite 

c) Corrosão Basal 

d) Corrosão Alveolar 

 

Questão nº: 27 

Segundo LOPES (2010), os instrumentos endodônticos fabricados por usinagem de 

um fio de aço inoxidável de seção reta circular; com presença de ângulo obtuso 

(108°) e de vértice arredondado; ângulo de ataque negativo; projetados para serem 

acionados manualmente; tem como objetivo o cateterismo de canais atresiados e o 

movimento indicado é o alargamento parcial à direita, são: 

 

a) Instrumentos Senseus Profinder 

b) Instrumentos C+ 

c) Instrumentos C-Pilot 

d) Instrumentos HI 

 



Questão nº: 28 

Marque a alternativa correta sobre as propriedades mecânicas dos instrumentos 

endodônticos, segundo LOPES (2010): 

 

a) Rigidez é medida pelo módulo de elasticidade: quanto maior o valor do módulo, 

menor a rigidez do metal. 

b) Maleabilidade é a capacidade de o material sofrer grandes deformações permanentes 

na direção do carregamento sem atingir a ruptura e facilidade de ser estirado ou reduzi-

lo à fio. 

c) Encruamento é o mecanismo de aumento da resistência mecânica por deformação 

plástica a frio. 

d) A tenacidade de um material é reduzida pela diminuição da temperatura e diminuição 

da taxa de encruamento. 

 

Questão nº: 29 

De acordo com LOPES (2010), nos movimentos dos instrumentos endodônticos, 

marque a alternativa incorreta: 

 

a) Movimento de Alargamento Parcial Alternado é conhecido como Força Balanceada e 

Movimento Oscilatório. 

b) Movimento de Alargamento Parcial à Direita tem como principal indicação o 

cateterismo de canais atresiados. 

c) Movimento de Remoção é realizado imprimindo-se ao instrumento, pequenos 

avanços em sentido apical conjuntamente com discretos movimentos de rotação à 

direita e à esquerda com pequenos retrocessos. 

d) Movimento de Exploração ou Cateterismo, o instrumento indicado é o do tipo K de 

aço inox acionado com as mãos. 

 

Questão nº: 30 

Segundo LOPES (2010), a forte pigmentação acastanhada e a impregnação da 

dentina oriunda da combinação do hipoclorito de sódio e clorexidina desabona seu 

uso associado quando da irrigação de canais, devido à geração do composto 

chamado:  



 

a) Doxicilina 

b) Sal trissódico 

c) Paracloroanilina 

d) Peróxido de ureia 

 

Questão nº: 31 

De acordo com TORABINEJAD (2010), a liga de níquel titânio apresenta um 

módulo de elasticidade de: 

 

a) 1/4  

b) 1/3 a 1/5  

c) 1/2 a 1  

d) 1/4 a 1/5 

 

Questão nº: 32 

De acordo com TORABINEJAD (2010), a forma mais comum de infecção 

extrarradicular que pode ser independente da infecção intrarradicular é: 

 

a) Actinomicose apical 

b) Granuloma periapical 

c) Pulpite hiperplásica 

d) Abscesso apical agudo 

 

Questão nº: 33 

A polpa é um tecido conjuntivo dinâmico e tem sido bem documentado que, com 

seu envelhecimento, ocorrem alterações celulares, extracelulares e nos elementos 

de suporte. São alterações que ocorrem na polpa com a idade, de acordo 

TORABINEJAD (2010), exceto:  

 

a) Diminuição da quantidade de colágeno.  

b) Diminuição no número de fibroblastos. 

 



c) Diminuição no número de odontoblastos. 

d) Diminuição de elementos vasculares. 

 

Questão nº: 34 

A qualidade da vedação coronária depende da espessura do material, como ele é 

compactado dentro da cavidade, e da extensão de contato com a estrutura dental 

saudável ou restauração. Qual a espessura mínima indicada de material 

restaurador provisório em dentes anteriores na área de cíngulo, de acordo com 

TORABINEJAD (2010)? 

 

a) 2 mm 

b) 3 mm 

c) 4 mm 

d) 5 mm 

 

Questão nº: 35 

Durante a formação radicular, o forame apical é frequentemente localizado no 

final da raíz anatômica. Pode haver um forame ou múltiplas foraminas no ápice. 

Quando mais de um forame está presente, o maior é referido como forame apical, 

e os menores como canais acessórios. Podemos afirmar, de acordo com 

TORABINEJAD (2010), que o diâmetro do forame apical em um dente maduro 

usualmente varia de: 

 

a) 0,3 a 0,6 mm 

b) 0,5 a 0,8 mm 

c) 0,6 a 1,3mm 

d) 0,7 a 1,5mm 

 

Questão nº: 36 

Dentre os tipos celulares presentes no tecido pulpar, encontram-se as células do 

sistema imune. As células apresentadoras de antígeno presentes mais 

abundantemente na camada odontoblástica e ao redor dos vasos sanguíneos, 



correspondentes a 8% da polpa, são, de acordo com TORABINEJAD (2010): 

 

a) Histiócitos 

b) Células de Langhans 

c) Linfócitos T 

d) Células dendríticas 

 

Questão nº: 37 

Sobre a inervação do tecido pulpar, marque V para afirmativa verdadeira e F 

para a afirmativa falsa, assinalando em seguida a alternativa correta 

correspondente, se acordo com TORABINEJAD (2010): 

(     ) A primeira e a terceira divisão do nervo trigêmeo ( V¹ e V³) proporcionam a 

inervação sensorial principal da polpa dos dentes superiores e inferiores 

respectivamente. 

(    ) Os pré -molares inferiores  podem receber ramificações sensoriais do nervo 

milo-hióideo do V³, que é principalmente um nervo motor. 

(     ) Molares inferiores ocasionalmente recebem inervação sensorial do primeiro e 

do segundo nervos espinhais cervicais (C1 e C3), podendo levar a dificuldade na 

anestesia desses dentes. 

(    ) Os nervos sensoriais que suprem a polpa dental contêm ambos os axônios, 

mielinizados e amielinizados. Os axônios mielinizados são quase todos os axônios 

Aδ de condução rápida e estreitos.  

 

a)  F-V-V-F 

b)  F-F-F-V 

c)  V-F-V-F 

d)  F-V-F-F 

 

Questão nº: 38 

Segundo TORABINEJAD (2010), qual é a célula imune mais importante na polpa 

dentária? 

 

 



a) Macrófago 

b) Neutrófilo 

c) Plasmócito 

d) Célula dendrítica 

 

Questão nº: 39 

Segundo TORABINEJAD (2010), que tratamento adicional deve ser utilizado 

sobre a superfície radicular de um dente com ápice aberto avulcionado e 

reimplantado dentro de 1 hora após a avulsão? 

 

a) Raspar a superfície radicular. 

b) Imersão do dente em uma solução de fluoreto de sódio a 2,4% por 5 a  20 minutos . 

c) Cobrir a superfície da raiz com microesferas de hidrocloreto de minociclina antes de 

reimplantar o dente. 

d) Imersão do dente em hipoclorito de sódio a 1% por 2 minutos. 

 

Questão nº: 40 

Segundo TORABINEJAD (2010), é a estrutura que delineia o final da formação da 

coroa anatômica e o local onde a formação radicular se inicia: 

 

a) Junção amelocementária 

b) Bainha Epitelial de Hertwig 

c) Camada Hialina de Hopewell- Smith 

d) Alça Cervical 

 

Questão nº: 41 

Segundo TORABINEJAD (2010), são contra-indicações para o retratamento não 

cirúrgico, exceto: 

 

a) Presença de um ou mais sistemas de canais radiculares não tratados ou pobremente 

obturados. 

b) Defeitos da reabsorção externa radicular em casos previamente tratados. 

 



c) Relação coroa-raíz estiver comprometida e houver mobilidade excessiva. 

d) Instrumentos fraturados que não puderam ser desviados ou retirados. 

 

Questão nº: 42 

De acordo com CONSOLARO (2014), em relação aos fatores modificadores do 

processo de reparo, após o tratamento endodôntico, em muitos casos a regressão 

de lesões periapicais crônicas não ocorre por completo devido a persistência ao 

redor dessas lesões de: 

 

a) Cristais de colesterol 

b) Grânulos com gelatinase 

c) Miofibroblastos 

d) Granulomas imunogênicos 

 

Questão nº: 43 

De acordo com COHEN (2011), em um estudo feito por Krasner e Rankwow, foi 

descoberto que a junção amelocementária era a referência anatômica mais 

importante para se determinar a localização das câmaras pulpares e os orifícios do 

canal radicular. Esses autores propuseram nove orientações ou leis da anatomia da 

câmara pulpar. Dentre as alternativas, marque a incorreta:  

 

a) Lei da Concentricidade 

b) Lei da Junção amelocementária 

c) Lei da Assimetria 

d) Lei da Mudança de Cor 

 

Questão nº: 44 

De acordo com COHEN (2011), qual o diâmetro de um lima tipo K≠35 em D˳ e 

D16, respectivamente: 

 

a) 0,37mm e 0,67mm 

b) 0,35mm e 0,51mm 

 



c) 0,37mm e 0,53mm 

d) 0,35mm e 0,67mm 

 

Questão nº: 45 

Em relação às substâncias químicas de desinfecção, são consideradas de nível alto, 

de acordo com COHEN (2011), exceto: 

 

a) Glutaraldeído 

b) Peróxidos concentrados  

c) Fenólicos 

d) Compostos de aldeídos 

 

Questão nº: 46 

Dois tipos de proteínas estruturais são encontrados da polpa: o colágeno e a 

elastina. Na polpa humana, a quantidade de colágeno é relatada como sendo de 

26% a 32% do peso seco em pré-molares e molares. Constituem os principais tipos 

de colágeno encontrados na polpa, de acordo com COHEN (2011), os colágenos 

tipo: 

 

a) I e III 

b) IV e VII 

c) II e VII 

d) IV e V 

 

Questão nº: 47 

Segundo CONSOLARO (2014), a dentina pode ser classificada “quanto à natureza 

do estímulo, sua estrutura e organização”. Qual das alternativas não corresponde a 

essa classificação? 

 

a) Fisiológica 

b) Esclerosada 

c) Displásica 

d) Reparadora 



Questão nº: 48 

A identificação e o tratamento dos istmos são vitais no sucesso dos procedimentos 

cirúrgicos. Kin et al identificaram cinco tipos de istmos que podem ser encontrados 

na superfície radicular. Marque a alternativa incorreta, de acordo com COHEN 

(2011): 

 

a) O tipo I é o istmo incompleto. 

b) O tipo II é caracterizado por dois canais de conexão definitiva entre si (istmo 

completo).  

c) O tipo V é marcado por duas ou três aberturas com conexões visíveis. 

d) O tipo III é um pequeno istmo completo entre os dois canais. 

 

Questão nº: 49 

Segundo ANDREASEN (2001), os produtos da cascata de coagulação regulam as 

células na área da ferida. A substância que age como quimiotática para os 

monócitos e induz a angiogênese é a: 

 

a) Fibrina 

b) Trombina intacta 

c) Trombina degradada 

d) Plasmina 

 

Questão nº: 50              

A dor pós-obturação é previsível, mas em certos casos a dor pode ser severa e 

persistente. Assinale a alternativa correta da situação e seu correto tratamento, 

segundo LOPES (2010). 

 

a) Obturação adequada – prescrição de antibiótico. 

b) Obturação inadequada – prescrição de anti-inflamatório. 

c) Sobreobturação – ajuste aclusal. 

d) Obturação incorrigível - indicado cirurgia perirradicular. 

FIM DA 2ª PARTE 


