
 

 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  
N° 003/2022 

T1842017N 

ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE GOVERNO 

 

2º Tenente QOS - Oficial Odontológico - Endodontia 
 

 

 

 

Nível 

SUPERIOR 

 
Turno 

TARDE 
 

PROVA 

01 
Lembre-se de marcar o 
número acima na folha 

de respostas! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 



Polícia Militar do Estado de Goiás  INSTITUTO AOCP 

 

2º Tenente QOS - Oficial Odontológico - Endodontia  Tipo  01 – Página 2 

 

Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

O conhecimento da anatomia dos canais 
radiculares é um dos requisitos básicos para o 
sucesso do tratamento endodôntico. Em relação a 
esse tema, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A anatomia do Sistema de Canais Radiculares  é 
complexa e varia entre diferentes populações, 
dentro da mesma população e até em relação ao 
mesmo indivíduo, ou seja, a variação é a regra. 

(B) A câmara pulpar dos dentes posteriores 
geralmente é ampla no sentido mesiodistal e 
estreita na direção vestibulolingual. 

(C) O istmo é definido como uma área estreita, em 
forma de fita, que une dois ou mais canais 
radiculares e que não interfere                  nos 
procedimentos de desinfecção endodôntica. 

(D) O forame apical apresenta formato uniforme e, 

na maioria dos dentes, encontra-se no ápice 
anatômico. 

(E) O canal em C é uma configuração do canal 
radicular que se refere ao seu formato, 
semelhante à letra “C”, observado em corte 
transversal da raiz. É mais comum na população 
asiática e em dentes pré-molares inferiores e 
segundos molares superiores. 

 

12 

Em relação à anatomia do Sistema de Canais 
Radiculares de dentes permanentes, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Os incisivos inferiores são os menores dentes 

permanentes e normalmente apresentam canal  
único, de formato cônico, como os incisivos 
superiores.  

(B) A raiz palatina do primeiro molar superior 
apresenta maior volume e oferece o acesso mais 
fácil; porém sua porção apical frequentemente se 
curva no sentido palatino  (54,6% dos casos), o 
que pode não ser evidente radiograficamente. 

(C) O primeiro pré-molar superior pode se  
apresentar com três raízes (duas raízes 
vestibulares e uma palatina) e três canais 
radiculares em 6% dos casos, dificultando a 
localização dos canais vestibulares e o 
tratamento endodôntico. 

(D) Radix entomolaris é uma raiz supranumerária 
localizada na posição distovestibular dos molares 
inferiores. 

(E) O segundo molar superior apresenta morfologia 
externa semelhante à do primeiro molar superior, 
com a presença de três raízes (mesiovestibular, 
distovestibular e palatina), contudo as raízes são 
mais curtas, com maior tendência à fusão parcial 
ou total e maior incidência do canal MV2. 

 

13 

Em relação à polpa dental, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s). 

 

I. A polpa dental é um tecido conjuntivo frouxo, 
composto por células, matriz extracelular, 
vasos sanguíneos e nervos. Os 
odontoblastos são as células mais 
características do complexo dentinopulpar e 
estão organizados em uma única camada de 
células, chamada camada odontoblástica, no 
limite entre a dentina e a polpa. 

II. A polpa dental apresenta inervação sensorial 
e autônoma. A inervação sensorial da polpa é 
representada por três tipos de fibras 
nervosas trigeminais: A-β, A-δ e C. As fibras 
nervosas A-δ são mielinizadas, com rápida 
velocidade de condução e baixo limiar de 
excitabilidade, e medeiam a dor aguda e 
transitória, característica da sensibilidade 
dentinária. 

III. As fibras do tipo C são amielínicas, com 
velocidade de condução lenta e alto limiar de 
excitabilidade. A estimulação das fibras C 
produz uma dor que se caracteriza por ser 
lenta, excruciante e, algumas vezes, difusa, 
típica de pulpite irreversível sintomática. 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas II e III. 

(C) I, II e III. 

(D) Apenas I e III. 

(E) Apenas II. 
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14 

A dentina é um tecido mineralizado que constitui 
grande parte da estrutura dentária. Em relação às 
características histológicas da dentina, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 

(A) A dentina e a polpa são tecidos integrados 

anatômica e fisiologicamente, considerados 
como complexo dentinopulpar. Durante a 
dentinogênese, os odontoblastos se movem em 
direção centrípeta, deixando seus processos 
celulares no interior da dentina e formando os 
túbulos dentinários.  

(B) Os túbulos dentinários se estendem por toda a 
espessura da dentina, com diâmetro maior 
voltado para a polpa (média de 2,5 μm) e 
diâmetro menor voltado para a periferia, próximo 
ao esmalte ou cemento (média de 0,9 μm). 

(C) A taxa de deposição de dentina terciária é 
proporcional ao grau de agressão e pode ser 
categorizada como reacional ou reparadora. 

(D) A dentina terciária é formada em resposta a 
estímulos externos. É depositada no lado pulpar, 
logo abaixo do local de injúria. 

(E) A densidade tubular é menor próxima à polpa, 
com aproximadamente 15.000 túbulos/mm2, 
quando comparada com aproximadamente 
65.000 túbulos/mm na junção amelodentinária. 

 

15 

A Endodontia é uma disciplina clínica voltada 
para o tratamento ou a prevenção da lesão 
perirradicular que apresenta  etiologia infecciosa. 
Sobre microbiologia endodôntica, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) A contaminação pulpar ocorre, principalmente, 
pela cárie dental, e a maioria das bactérias 
apresenta motilidade, o que facilita sua chegada 
até a polpa dental, levando à sua inflamação. 

(B) Enquanto a polpa estiver viva, as defesas do 

hospedeiro conseguem evitar que uma infecção 
se instale nesse tecido, contudo, em caso de 
necrose pulpar, bactérias podem invadir e 

colonizar o sistema de canais radiculares. 

(C) A infecção endodôntica primária é causada por 

microrganismos que colonizam o tecido pulpar 
necrosado. Pode ser chamada também infecção 
inicial. A microbiota envolvida pode variar de 
acordo com o tempo de infecção, com 
predominância de bactérias anaeróbias 
facultativas. 

(D) Infecções persistentes ou secundárias são os 
principais agentes etiológicos do fracasso do 
tratamento endodôntico, caracterizado por 
manutenção ou aparecimento de lesão 
perirradicular radiolúcida pós-tratamento, 
caracterizada pela maior prevalência de bactérias                 
gram-negativas. 

(E) A infecção extrarradicular está sempre presente 
em dentes com abscesso perirradicular agudo e 
é totalmente independente da infecção 
intrarradicular. 
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16 

A patologia perirradicular está associada às 
respostas de defesa do hospedeiro visando 
conter o avanço da infecção presente no sistema 
de canais radiculares para o osso e outras regiões 
do organismo. Em relação às características da 
infecção endodôntica, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Infecção persistente, também chamada infecção 
secundária, é aquela causada por 
microrganismos que, de alguma forma, resistiram 
aos procedimentos de desinfecção intracanais. 

(B) Bactérias presentes em irregularidades das 
paredes do canal principal, em canais laterais, 
em ramificações apicais, em istmos e em túbulos 
dentinários podem sobreviver aos procedimentos 
intracanais e ser responsáveis pelo fracasso do 
tratamento endodôntico. 

(C) Morfologicamente, a microbiota endodôntica 
consiste apenas em cocos e bacilos e se 
organizam em biofilme apenas na infecção 
extrarradicular. 

(D) A patogênese da lesão perirradicular depende da 
ação de bactérias gram-negativas anaeróbias 
estritas.  

(E) Independentemente do método de identificação 
bacteriana utilizado, Staphylococcus aureus tem 
sido a espécie mais prevalente em dentes com 
fracasso endodôntico, sendo encontrada em até 
90% dos casos. 

 

17 

Paciente do sexo feminino, 28 anos de idade, 
procurou atendimento odontológico relatando dor 
no dente 24. Ao exame físico, relatou reação 
dolorosa à mordida, percussão e palpação. Ao 
exame radiográfico, foi observada pequena lesão 
radiolúcida apical. Ao teste de sensibilidade, o 
dente respondeu negativamente. O diagnóstico 
dessa condição clínica é 

 

(A) pulpite irreversível sintomática. 

(B) pulpite reversível. 

(C) periodontite apical sintomática. 

(D) abscesso perirradicular agudo. 

(E) abscesso perirradicular crônico. 

 

18 

Abscesso apical agudo é uma condição definida 
como reação inflamatória à infecção e necrose 
pulpar, caracterizada por início rápido. Seus 
sinais e sintomas clínicos são:  

 

(A) dor espontânea, dor aguda à pressão da 

mordida, percussão ou palpação, mobilidade 
dental, formação de pus e edema dos tecidos 
associados, teste de sensibilidade positivo. 

(B) dor ao estímulo térmico, dor aguda à pressão da 
mordida, percussão ou palpação, mobilidade 
dental, formação de pus e edema dos tecidos 
associados, teste de sensibilidade positivo. 

(C) dor espontânea, dor aguda à pressão da 
mordida, percussão ou palpação, mobilidade 
dental, formação de pus e edema dos tecidos 
associados, presença de fístula, teste de 
sensibilidade negativo. 

(D) dor espontânea, dor aguda à pressão da 
mordida, percussão ou palpação, mobilidade 
dental, formação de pus e edema dos tecidos 
associados, teste de sensibilidade negativo. 

(E) dor ao estímulo térmico, dor aguda à pressão da 
mordida, percussão ou palpação, mobilidade 
dental, presença de fístula, teste de sensibilidade 
negativo. 

 

19 

Paciente do sexo masculino, 25 anos de idade, 
procura atendimento de urgência odontológica 
com dor espontânea e intensa no dente 46 que 
alivia com água gelada. Ao exame radiográfico, 
apresenta aumento do ligamento periodontal, e 
resposta positiva ao teste térmico. O diagnóstico 
do presente quadro clínico é 

 

(A) periodontite apical sintomática.  

(B) pulpite reversível. 

(C) abscesso perirradicular agudo. 

(D) pulpite irreversível aguda. 

(E) periodontite apical assintomática. 
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Paciente do sexo masculino, 33 anos de idade, 
apresentou-se com dor intensa no dente 24 
durante a mastigação. Ao exame clínico, 
apresentava dor à percussão vertical/horizontal e 
fístula por vestibular. Foi observado ainda bolsa 
periodontal de 9 mm por vestibular.  Ao exame 
radiográfico, apresentava condutos radiculares 
bem obturados e núcleo metálico fundido. Qual é 
o provável diagnóstico? 

 

(A) Pulpite irreversível aguda. 

(B) Abscesso dentoalveolar agudo. 

(C) Periodontite apical sintomática. 

(D) Periodontite aguda. 

(E) Fratura radicular vertical. 

 

21 

A cirurgia de acesso à câmara pulpar é a primeira 
fase de qualquer procedimento endodôntico não 
cirúrgico. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. O desenho do acesso depende não apenas da 
localização dos orifícios, mas também do 
posicionamento e da curvatura do canal 
como um todo. 

II. A remoção do ombro lingual é muito 
importante nos incisivos inferiores para 
facilitar a localização do canal lingual quando 
presente. 

III. A junção amelocementária é um ponto de 
referência anatômico importante para 
determinação da localização do teto da 
câmara pulpar em molares superiores e 
inferiores. 

IV. Em dentes anteriores inclinados para lingual, 
deve-se realizar o acesso por vestibular, 
sendo realizado após a instalação do dique 
de borracha. 

 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas I, II e IV. 

(C) Apenas II, III e IV. 

(D) Apenas I e II. 

(E) Apenas I e IV. 

 

22 

A abertura coronária é um tempo operatório que 
engloba desde o acesso à câmara pulpar, seu 
preparo até a obtenção da configuração final da 
cavidade pulpar e localização dos orifícios de 
entrada dos canais radiculares. A configuração 
final da abertura coronária com aspecto triangular 
com a base voltada para a vestibular é 
correspondente a qual grupo dental? 

 

(A) Molares inferiores. 

(B) Molares superiores. 

(C) Pré-molares superiores. 

(D) Pré-molares inferiores. 

(E) Incisivos superiores.  

 

23 

Durante o preparo químico-mecânico, 
principalmente em canais curvos, pode ocorrer 
um desvio do leito original do canal radicular 
chamado degrau. Para corrigir esse acidente e 
retomar a luz do canal, o profissional deve 

 

(A) aplicar EDTA 17% e utilizar lima manual tipo C 
Pilot. 

(B) utilizar lima manual de Níquel Titânio. 

(C) utilizar lima rotatória de Níquel Titânio. 

(D) utilizar lima manual #10 tipo K pré-curvada. 

(E) utilizar lima reciprocante de Níquel Titânio. 
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Sobre o preparo químico-mecânico dos canais 
radiculares, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

1. Glide Path. 
2. Pré Alargamento. 
3. Patência. 
4. Batente apical. 

 
(   )  É o ponto de parada da instrumentação, 

equivalente ao comprimento de trabalho, 
determinado na odontometria. 

(   )  É a manutenção do canal cementário 
principal patente (aberto, desobstruído) 
durante o preparo de um canal radicular. 

(    )  É a regularização inicial da superfície das 
paredes dentinárias de um canal radicular até 
o comprimento do dente. Antecede a 
modelagem do canal, independentemente da 
técnica de instrumentação empregada. 

(    )  É a instrumentação do segmento cervical do  
canal radicular. 

 

(A) 1 – 2 – 3 – 4. 

(B) 2 – 3 – 1 – 4. 

(C) 4 – 1 – 2 – 3. 

(D) 2 – 3 – 4 – 1. 

(E) 4 – 3 – 1 – 2. 

 

25 

A obturação tridimensional do Sistema de Canais 
Radiculares é essencial para o sucesso do 
tratamento endodôntico a longo prazo. A esse 
respeito, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

 

I. O limite apical da obturação tem                   
sido definido como sendo de 
aproximadamente 1 mm do forame apical. 

II. A remoção da smear layer melhora a adesão 
dos cimentos obturadores à dentina e a 
penetração tubular. 

III. A condensação lateral é um método comum 
para a obturação. Uma desvantagem é que a 
técnica pode não conseguir preencher as 
irregularidades do canal. 

IV. Os subprodutos da lise dos cimentos podem 
ter um efeito adverso sobre a capacidade de 
proliferação das populações de células 
perirradiculares, consequentemente, os 
cimentos obturadores não deveriam ser 
colocados de rotina nos tecidos 
perirradiculares, como parte de uma técnica 
de obturação. 

 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas I e III. 

(C) Apenas II, III e IV. 

(D) Apenas II e IV. 

(E) Apenas III e IV. 

 

26 

Os cimentos endodônticos são necessários para 
vedar o espaço entre a parede do canal e a 
interface do núcleo sólido da obturação. Assinale 
a alternativa correta em relação às características 
dos cimentos endodônticos.  

 

(A) Cimento à base de óxido de zinco-eugenol exibe 

um tempo de endurecimento rápido, contração 
durante a presa e pode manchar a estrutura 
dentária. 

(B) Cimento biocerâmico é bioativo, toma presa pela 
reação com água e forma uma mistura altamente 
alcalina. 

(C) Cimento à base de resina epóxica-amina  
apresenta tempo de trabalho de 
aproximadamente 40 minutos. 

(D) Cimento à base de silicato tri/bicálcico  forma 

uma mistura altamente alcalina consistindo em 
uma matriz rígida epóxi-amina. 

(E) Os cimentos que contêm hidróxido de cálcio, 
manipulados com soro, foram idealizados com o 
objetivo de associar as propriedades biológicas 
do hidróxido de cálcio com as físico-químicas de 
um cimento endodôntico. 
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Para a obturação endodôntica, um cone de guta 
percha padronizado deve ser selecionado.  
Quando o cone principal se estende além do 
limite do preparo, o profissional deve 

 

(A) recuar o cone principal até o comprimento de 

trabalho. 

(B) alargar mais o conduto para melhor adaptação 
do cone. 

(C) calibrar ou selecionar um cone de maior calibre 
para que se adapte ao comprimento de trabalho. 

(D) selecionar um cone de menor calibre para que se 

adapte ao comprimento de trabalho. 

(E) selecionar um cone com menor conicidade para 
que se adapte ao comprimento de trabalho. 

 

28 

Sobre a articaína, analise as assertivas e assinale 
a alternativa que aponta as corretas. 

 

I. É o único anestésico local amida que contém 
um anel tiofeno e que também contém ligação 
éster. 

II. Ao contrário de outros anestésicos locais do 
tipo amida que sofrem metabolismo no 
fígado, a biotransformação da articaína 
ocorre no fígado e, principalmente, no 
plasma. 

III. O anel tiofeno, presente na articaína, contém 
enxofre, por isso é contraindicado seu uso 
em pacientes com alergia a sulfa, sulfito ou 
enxofre.   

IV. Pela maior lipossolubilidade da articaína, sua 
infiltração vestibular na mandíbula adulta tem 
taxa de sucesso clinicamente significativa da 
anestesia pulpar em comparação com outros 
anestésicos locais do tipo amida. 

 

(A) Apenas I, II e III. 

(B) Apenas I, III e IV. 

(C) Apenas I e IV. 

(D) Apenas II, III e IV. 

(E) Apenas I, II e IV. 

 

29 

Na atualidade, o desenvolvimento de anestésicos 
e técnicas eficazes possibilita a execução de 
qualquer procedimento endodôntico de forma 
indolor. Em relação às características dos 
anestésicos locais, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A articaína 4% apresenta maior potência 
anestésica que a lidocaína 2% em casos de 
pulpite irreversível. 

(B) Anestésicos de longa duração, como a 
bupivacaína 0,5%, podem ser utilizados em 
casos de consultas extensas, de cirurgia 
perirradicular ou quando houver risco de flare-
ups. 

(C) A associação do anestésico com um 
vasoconstritor aumenta sua potência. 

(D) O anestésico mais bem indicado para pacientes 

gestantes é a mepivacaína 2%. 

(E) Em casos de pulpite irreversível em molares 
inferiores, quando necessário, deve-se realizar 
infiltração por vestibular com bupivacaína 0,5%.  

 

30 

Quando um dente com rizogênese incompleta é 
afetado por cárie ou traumatismo, a polpa requer 
um manejo adequado, de acordo com o seu grau 
de inflamação e infecção. Sobre esse tema, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) Denomina-se apicigênese a complementação 
radicular fisiológica em dentes que apresentam 
tecido pulpar ainda vital. 

(B) Embora o MTA tenha apresentado resultados 
mais previsíveis em termos de formação da 
ponte dentinária e restabelecimento da saúde 
pulpar, o hidróxido de cálcio ainda é o padrão 
ouro para apicigênese. 

(C) Para estimular a apicigênese, deve ser realizado 
um plug de MTA no terço apical. 

(D) Um dente imaturo não pode ser tratado por 
procedimentos de apicificação em casos que 
apresentem lesão perirradicular. 

(E) A revascularização pulpar tem sido considerada 
recentemente para o tratamento de dentes com 
rizogênese incompleta, no qual há a formação de 
novo tecido pulpar e completa formação 
radicular. 
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A Endodontia Regenerativa é um conjunto de 
procedimentos de base biológica destinado a 
substituir fisiologicamente estruturas dentárias 
danificadas. Tem sido utilizada para tratamento de 
dentes com rizogênese incompleta. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A revascularização pulpar necessita de 
adequada e criteriosa desinfecção do espaço 
pulpar antes do procedimento regenerador 
propriamente dito, por isso a ação mecânica de 
instrumentos endodônticos é fundamental para o 
sucesso da terapia. 

(B) Essa modalidade terapêutica é mais vantajosa 
quando comparada à apicificação tradicional, 
pois favorece o contínuo desenvolvimento 
radicular com o aumento da espessura da parede 
dentinária e o comprimento da raiz. 

(C) Os agentes químicos selecionados para os 
procedimentos regenerativos devem apresentar 
propriedade antimicrobiana e capacidade de 
promover a sobrevivência de células-tronco, 
assim a solução mais indicada é a clorexidina 
2%. 

(D) Dentes com diâmetro apical pequeno, entre 0,2 e 
0,8mm, são os melhores candidatos para os 
procedimentos endodônticos regenerativos em 
dentes necrosados com rizogênese incompleta. 

(E) O ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) a 17% 
apresenta efeitos deletérios sobre as células-
tronco da papila dental, portanto é 
contraindicado. 

 

32 

O uso de antibióticos em Endodontia tem sido 
cada vez mais restrito e há uma grande 
preocupação quanto ao uso errôneo ou abusivo 
desses medicamentos. Nesse sentido, em quais 
casos está indicada a prescrição de antibióticos 
sistêmicos? 

 

(A) Pulpite irreversível e avulsão dentária. 

(B) Necrose pulpar e concussão. 

(C) Periodontite apical sintomática e abscesso 
perirradicular crônico. 

(D) Abscesso perirradicular agudo evoluído e 

avulsão dentária. 

(E) Abscesso perirradicular crônico e pulpite 
irreversível. 

 

33 

A respeito dos antibióticos usados em 
Endodontia e sua posologia, relacione as colunas 
e assinale a alternativa com a sequência correta. 

 

1. Amoxicilina. 

2. Clindamicina. 

3. Metronidazol. 

4. Azitromicina. 

 

(   )  300mg, 6/6h. 

(   )  500mg, 24/24h. 

(   )  500mg, 8/8h. 

(   )  250mg, 8/8h. 

 

(A) 4 – 1 – 2 – 3. 

(B) 2 – 1 – 4 – 3. 

(C) 4 – 3 – 2 – 1. 

(D) 1 – 2 – 3 – 4. 

(E) 2 – 4 – 1 – 3. 

 

34 

Antibiótico de amplo espectro e excelente 
penetração no tecido ósseo. Na dose de                  
600 mg, é bactericida e apresenta pronunciada 
atividade contra bactérias orais anaeróbias.  No 
entanto apresenta elevada taxa de efeitos 
adversos gastrintestinais. Essas são 
características de qual medicamento? 

 

(A) Amoxicilina. 

(B) Azitromicina. 

(C) Clindamicina. 

(D) Cefalexina. 

(E) Metronidazol. 

 

35 

A profilaxia contra endocardite infecciosa é 
indicada para alguns pacientes antes de 
procedimentos odontológicos que envolvem 
manipulação da região perirradicular dos dentes e 
dos tecidos gengivais. A respeito da profilaxia 
antibiótica, assinale a alternativa correta. 

 

(A) É indicada para pacientes portadores de marca-
passo. 

(B) O regime de primeira escolha é amoxicilina 1g, 1 

hora antes do procedimento. 

(C) Para pacientes alérgicos à amoxicilina, a 
indicação é clindamicina 300mg, 1 hora antes do 
procedimento. 

(D) A profilaxia antibiótica impede a adesão das 

bactérias ao endocárdio já danificado. 

(E) O antibiótico utilizado deve ser bacteriostático. 
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A Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFDa) 
tem sido cada vez mais difundida no tratamento 
endodôntico. A respeito desse tema, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Em endodontia, as aplicações clínicas da TFDa 

geralmente são utilizadas para substituir o 
preparo químico mecânico. 

(B) A atividade antimicrobiana da TFDa está 
relacionada à produção de espécies reativas do 
oxigênio (ERO) pela ação de uma fonte de luz de 
baixa potência em um fotossensibilizador que 
danifica as estruturas celulares dos 
microrganismos. 

(C) A TFDa utiliza uma fonte de luz de alta potência 
e sem potencial térmico, isto é, sem que haja o 
aumento de temperatura superior a 1 °C. 

(D) O uso de fibra ótica é desnecessário em TFDa 
em endodontia, uma vez que o estímulo do 
fotossensibilizador presente na coroa já é 
suficiente para a formação das espécies reativas 
de oxigênio (ERO). 

(E) O fotossensibilizador mais comum é o peróxido 

de hidrogênio. 

 

37 

Durante o preparo químico mecânico dos canais 
radiculares, as substâncias químicas auxiliares 
atuam em conjunto com os instrumentos 
endodônticos para a máxima descontaminação 
dos canais radiculares.  Sobre essas substâncias, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) A tensão superficial das soluções determina a 
profundidade de penetração e a distribuição do 
líquido no sistema de canais radiculares. 
Portanto, quanto menor a tensão superficial, 
maior será sua capacidade de umectação e 
penetração, aumentando a efetividade da 
limpeza das paredes do canal radicular. 

(B) O hipoclorito de sódio tem sido usado 
mundialmente por muitas décadas como a 
solução química auxiliar da instrumentação de 
canais radiculares e apresenta propriedades 
como: atividade antimicrobiana, solvente de 
matéria inorgânica, desodorizante, clareadora, 
alta tensão superficial. 

(C) O hipoclorito de sódio em solução aquosa origina 

o hidróxido de sódio (NaOH), mais ligado à 
atividade antimicrobiana, e o ácido hipocloroso 
(HOCL), responsável pela dissolução da matéria 
inorgânica.   

(D) A clorexidina apresenta atividade antimicrobiana 

contra um grande número de espécies gram-
positivas e gram-negativas que, em baixas 
concentrações, apresenta atividade bactericida e, 
em altas concentrações, bacteriostática. 

(E) O EDTA, na sua forma de ácido, apresenta alto 
poder de descalcificação, porque sua 
solubilidade em água é pequena. 
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O hipoclorito de sódio é, sem dúvida, a 
substância química auxiliar mais empregada na 
Endodontia durante o preparo químico mecânico 
dos canais radiculares. Quanto às propriedades 
do hipoclorito de sódio, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Apresenta substantividade, maior atividade 
antimicrobiana em pH ácido e baixa tensão 
superficial. 

(B) Dissolve matéria orgânica, apresenta-se como 

uma solução instável, sofrendo influência da 
temperatura, do pH e apresenta baixa atividade 
antimicrobiana na presença de EDTA. 

(C) Apresenta baixa tensão superficial, sofre 
influência do pH, tem ação sobre matéria 
inorgânica e possui baixa toxicidade. 

(D) Apresenta maior ação antimicrobiana em meio 
ácido, dissolve matéria orgânica, possui baixa 
tensão superficial e ação detergente. 

(E) Apresenta baixa biocompatibilidade, forte 

atividade antimicrobiana em pH alcalino e 
dissolve matéria inorgânica. 

 

39 

Embora o tratamento endodôntico não cirúrgico 
seja uma opção altamente previsível na maioria 
dos casos, a cirurgia paraendodôntica pode ser 
indicada para dentes com patologias 
perirradiculares persistentes que não 
responderam à terapia convencional. Sobre esse 
tema, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O ângulo de corte do ápice radicular durante a 
apicectomia deve ser 45°, para melhor acesso da 
broca para o retro-preparo.  

(B) A ressecção apical durante a apicectomia deve 

ser entre 1 e 2mm para não fragilizar a raiz. 

(C) O material retro-obturador deve vedar o conteúdo 
do sistema de canais radiculares, impedindo a 
saída de quaisquer bactérias, e não deve ser 
reabsorvível, mas biocompatível e 
dimensionalmente estável. 

(D) O uso de enxerto ósseo e membrana de 
colágeno no local da loja cirúrgica associado ao 
uso sistêmico de bisfosfonatos pode melhorar o 
reparo ósseo após a cirurgia paraendodôntica. 

(E) O cimento de ionômero de vidro é o mais 
indicado para retro-obturação devido às suas 
características físico-químicas. 

 

40 

A cirurgia paraendodôntica é um recurso extra ao 
tratamento endodôntico convencional, com o 
objetivo de preservar dente em função e saudável. 
A respeito dessa modalidade cirúrgica, analise as 
assertivas e assinale a alternativa que aponta as 
corretas. 

 

I. Uma cirurgia paraendodôntica não deve ser 
um substituto para um tratamento 
endodôntico primário ou retratamento 
inadequado. 

II. A cirurgia paraendodôntica só deve ser 
indicada quando o sistema de canais 
radiculares estiver devidamente limpo, 
conformado e obturado. 

III. A cirurgia paraendodôntica também é 
indicada em casos de inexistência de acesso 
ao sistema de canais devido à presença de 
trabalhos protéticos, acidentes iatrogênicos e 
calcificações radiculares.  

IV. Casos com fratura radicular vertical              
podem ser solucionados com cirurgia 
paraendodôntica. 

 

(A) Apenas I, II e IV. 

(B) Apenas I e IV. 

(C) Apenas I, II e III. 

(D) Apenas II e III. 

(E) Apenas I e III. 

 

41 

Radiologia é um conhecimento fundamental para 
a realização do tratamento endodôntico. Em 
relação à Técnica de Clark, é correto afirmar que 

 

(A) em pré-molares superiores com duas raízes, na 
incidência mesiorradial, a raiz palatina aparece 
deslocada para distal. 

(B) em pré-molares inferiores com duas raízes, na 
incidência mesiorradial, a raiz vestibular aparece 
deslocada para mesial. 

(C) em pré-molares superiores, na incidência 
mesiorradial, a cúspide vestibular aparece 
deslocada para mesial. 

(D) em molares superiores, a incidência mais 

indicada para visualizar as três raízes é a 
ortorradial. 

(E) em molares inferiores, na incidência mesiorradial, 
o canal MV aparece deslocado para mesial. 
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A Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico 
(TCFC) é um sistema contemporâneo, 
tridimensional, de diagnóstico por imagem, 
projetado especificamente para uso no esqueleto 
maxilofacial, muito utilizado para diagnóstico e 
tratamento endodôntico. A esse respeito, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
as corretas. 

 

I. A técnica de TCFC consiste em uma fonte de 
raios X e um detector, ou sensor, montado 
sobre um ponto rotativo. As imagens de 
projeção são então reconstruídas, utilizando 
programas de computador sofisticados, para 
produzir um volume esférico ou cilíndrico de 
dados, chamado campo de visão (field of 
view – FOV). 

II. Voxels são as unidades básicas do volume da 
imagem que foi capturada pela TCFC, 
processada e digitalizada por um programa 
de computador. Um voxel é um elemento de 
volume tridimensional em cubo. 

III. Tomógrafos de grande volume são mais 
adequados para a avaliação de problemas 
endodônticos, capturando todos os dentes e 
a anatomia circundante em um FOV de 7 cm × 
10 cm. 

IV. Devido à qualidade das imagens e da 
tecnologia envolvida na TCFC, facilmente o 
endodontista identifica a presença de fraturas 
radiculares verticais (FRV). 

 

(A) Apenas I e II. 

(B) Apenas I, II e III. 

(C) Apenas II e III. 

(D) Apenas III e IV. 

(E) Apenas I e IV. 
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A maioria dos traumatismos dentais ocorre na 
faixa etária de 7 a 12 anos e deve-se, 
principalmente, a quedas e acidentes em casa ou 
na escola. Essas lesões geralmente ocorrem na 
região anterior da boca, afetando mais a maxila do 
que a mandíbula. A respeito dos traumatismos 
que envolvem estruturas de suporte, relacione as 
colunas e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

1. Concussão. 

2. Luxação lateral. 

 

(   )  O dente não precisa de tratamento imediato. 
As respostas aos testes de vitalidade devem 
ser investigadas e anotadas. 

(   )  O dente deve ser reposicionado o mais rápido 
possível. As diretrizes atuais da IADT exigem 
4 semanas de imobilização fisiológica.  

(   )  Não implica deslocamento do dente com 
mobilidade normal e sensibilidade à 
percussão. 

(   )  Implica deslocamento vestibular do dente, 
lingual, distal ou incisalmente. 

 

(A) 1 – 1 – 2 – 2.  

(B) 1 – 1 – 1 – 2. 

(C) 1 – 2 – 1 – 2. 

(D) 2 – 2 – 1 – 1. 

(E) 2 – 1 – 2 – 1. 
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A avulsão do dente resulta em dano na inserção e 
necrose pulpar. O dente é “separado” do alvéolo 
devido, principalmente, à ruptura do ligamento 
periodontal que deixa células viáveis desse 
ligamento na maior parte da superfície da raiz. O 
manejo de um dente avulsionado que permaneceu 
em solução salina por 30 minutos é 

 

(A) limpeza vigorosa da raiz com água ou solução 
salina,  reimplante dental da maneira mais suave 
possível, esplintagem, fixação flexível por 1 a 2 
semanas, administração de antibióticos 
sistêmicos no momento do reimplante e antes do 
tratamento endodôntico. 

(B) enxágue da raiz com água ou solução salina,  
reimplante dental da maneira mais suave 
possível, esplintagem, fixação flexível por 1 a 2 
semanas, administração de antibióticos 
sistêmicos no momento do reimplante e antes do 
tratamento endodôntico. 

(C) enxágue da raiz com água ou solução salina,  
reimplante dental da maneira mais suave 
possível, esplintagem, fixação flexível por 4 a 8 
semanas, administração de antibióticos 
sistêmicos no momento do reimplante e antes do 
tratamento endodôntico. 

(D) limpeza da raiz com hipoclorito de sódio,  

reimplante dental da maneira mais suave 
possível, esplintagem, fixação flexível por 1 a 2 
semanas, administração de antibióticos 
sistêmicos no momento do reimplante e antes do 
tratamento endodôntico. 

(E) enxágue da raiz com água ou solução salina,  

reimplante dental da maneira mais suave 
possível, esplintagem, fixação rígida por 1 a 2 
semanas, administração de antibióticos 
sistêmicos no momento do reimplante e antes do 
tratamento endodôntico. 
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Emergência endodôntica é definida como dor 
causada por vários estágios de inflamação ou 
infecção dos tecidos pulpares ou perirradiculares. 
Dor intensa à mastigação, teste positivo de 
percussão, teste positivo de vitalidade pulpar e 
espessamento do ligamento periodontal são, 
radiograficamente, sinais e sintomas de 

 

(A) periodontite apical sintomática.  

(B) pulpite irreversível sintomática. 

(C) pulpite reversível sintomática  

(D) abscesso perirradicular agudo. 

(E) pulpite irreversível assintomática.  
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O abscesso periapical agudo em evolução 
caracteriza-se pela presença de pus nos tecidos 
periapicais, o que proporciona muito desconforto 
ao paciente, por isso o atendimento deve ser 
classificado como emergencial. Nos casos de 
abscesso periapical agudo evoluído com sinais e 
sintomas sistêmicos, o tratamento emergencial 
mais bem indicado é 

 

(A) abertura coronária, desbridamento e desinfecção 
do canal, deixar o dente aberto por 24h para 
permitir a drenagem, administrar antibiótico e 
anti-inflamatório. 

(B) abertura coronária, desbridamento e desinfecção 
do canal, incisão do edema para drenagem do 
abscesso intra ou extrabucal, administrar 
antibiótico e analgésico. 

(C) administrar anti-inflamatório e analgésico para 
melhorar o quadro clínico, antes de intervenção 
local, para melhorar o efeito do anestésico local. 

(D) abertura coronária, saneamento endodôntico, 
drenagem do abscesso, intra ou extrabucal, 
administrar antibiótico, para evitar que o 
processo se torne crônico. 

(E) incisão do edema para drenagem do abscesso 
intra ou extrabucal, administrar antibiótico e 
analgésico. 
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O atestado é o documento odontolegal mais 
produzido pelo cirurgião-dentista e deve  
apresentar uma forma definida, constituída por 
partes distintas, a fim de que se cumpra sua 
finalidade legal e que se resguarde a 
responsabilidade do cirurgião-dentista que o 
emitiu. Sobre esse tema, assinale a alternativa 
correta.  

 

(A) Os elementos essenciais para um atestado são: 
identificação do profissional ou da entidade 
prestadora da assistência odontológica, 
identificação do paciente, finalidade, fato 
ocorrido/consequências do tratamento, local, 
data da expedição, assinatura e carimbo do 
profissional. 

(B) O cirurgião-dentista deve expor o diagnóstico ou 

descrever o fato odontológico no atestado e 
utilizar a codificação presente na CID 
(Classificação Internacional de Doenças).   

(C) A CID foi criada com o objetivo de facilitar 
estudos epidemiológicos e de criptografar 
doenças a fim de resguardar o sigilo profissional. 

(D) Na construção do atestado odontológico, o 
cirurgião-dentista pode descrever a realização de 
qualquer procedimento de sua competência, 
desde que seja verdadeiro e que dele tenha ou 
não participado. 

(E) O cirurgião-dentista pode emitir um atestado ao 
acompanhante do paciente, desde que conste o 
horário do atendimento, o motivo da emissão do 
atestado e o código da CID.  
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Caracteriza-se como risco biológico a 
possibilidade de ocorrer contato entre agentes 
biológicos e o profissional de saúde. As doenças 
que podem ser transmitidas pela via aérea 
durante atendimento odontológico são: 

 

(A) gripe, hepatite A, caxumba, herpes, tuberculose e 
sarampo. 

(B) citomegalovírus, sarampo, caxumba, rubéola, 

tuberculose e hepatite B. 

(C) gripe, sarampo, caxumba, rubéola, tuberculose e 
doença meningocócica. 

(D) sarampo, hepatite C, caxumba, rubéola, 

tuberculose e doença meningocócica. 

(E) gripe, sarampo, hepatite B, rubéola, tuberculose 
e citomegalovírus. 
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A biossegurança em radiologia odontológica 
desempenha um papel muito importante para a 
segurança das pessoas e do ambiente, como 
também para os meios de radioproteção. Sobre 
esse tema, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Durante uma tomada radiográfica, o benefício da 
exposição à radiação nem sempre supera o risco 
associado. 

(B) A execução da técnica radiográfica de forma 
atenta e otimizada, procurando utilizar 
dispositivos posicionadores para evitar erros de 
enquadramento, faz parte do princípio ALARA. 

(C) Na ausência do biombo plumbífero, o profissional 
deverá se afastar ao máximo da área controlada, 
sendo recomendado, no mínimo, 4 m. 

(D) O uso de um aparelho de raios x portátil dispensa 
o uso de avental de borracha plumbífera pelo 
paciente.  

(E) O sistema de colimação dos aparelhos de raios x 
aumenta a sensibilidade da película radiográfica, 
diminuindo a dose necessária e, 
consequentemente, havendo menor exposição 
ao paciente. 
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Os acidentes ocupacionais são situações que 
ocorrem no exercício do trabalho e são 
desencadeados por fatores relacionados ao 
ambiente e às funções desempenhadas pelo 
trabalhador. Em um acidente envolvendo material 
biológico, quais são os patógenos que 
apresentam risco de transmissão, em ordem 
crescente? 

 

(A) vírus da hepatite B (HBV), vírus da hepatite C 

(HCV), vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

(B) vírus da hepatite C (HCV), vírus da hepatite B 
(HBV), vírus da imunodeficiência humana (HIV). 

(C) vírus da hepatite C (HCV), vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), vírus da hepatite 
B (HBV). 

(D) vírus da hepatite B (HBV), vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), vírus da hepatite 
C (HCV). 

(E) vírus da imunodeficiência humana (HIV), vírus da 

hepatite C (HCV), vírus da hepatite B (HBV). 
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

Paciente do sexo feminino, 28 anos de idade, compareceu à Clínica Odontológica da Polícia Militar do 
Estado de Goiás com queixa de dor pulsátil no dente 12 e febre. Relatou, durante a anamnese, ser 
portadora de válvula cardíaca protética e alérgica à penicilina. Ao exame físico, observou-se tumefação do 
lábio superior no lado direito e gengival no fundo de sulco ao nível do mesmo dente, sensibilidade 
extrema à palpação/percussão e presença de mobilidade. O teste de sensibilidade ao frio foi negativo. 
Radiograficamente, observou-se cárie profunda na face distal e discreto espessamento de ligamento 
periodontal apical. Diante do presente quadro clínico, defina o diagnóstico e explique detalhadamente a 
conduta clínica, incluindo procedimentos e orientação pós-operatória ao paciente. 
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