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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

 

ODONTÓLOGO ESPECIALISTA EM ENDODONTIA CEO 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

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

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  
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01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra “responsabilidade” (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) A ramificação que comunica canais principais entre si 

é denominada: 

 

A) canal recorrente 

B) canal acessório 

C) canal lateral 

D) interconduto 

 

22) Canal que se origina no canal principal, ao qual 

retorna antes do terço apical: 

 

A) canal lateral 

B) canal cavo 

C) canal recorrente 

D) canal colateral 

 

23) É uma ramificação do assoalho da câmara pulpar em 

dentes posteriores que se dirige ao periodonto da 

região de furca:  

 

A) canal cavo  

B) canal recorrente 

C) interconduto 

D) canal lateral 

 

24) Em aproximadamente 27% dos casos, quantos 

canais apresenta o incisivo central inferior? 

 

A) 1 canal 

B) 2 canais 

C) 3 canais 

D) 4 canais 

 

25) Em sua grande maioria, o primeiro molar superior 

possui quantos canais? 

 

A) 3 

B) 4 

C) 5 

D) 2 

 

26) O ponto de eleição é o local onde se inicia a cirurgia 

de acesso. O mesmo encontra-se: 
 

A) na mesial de anteriores e no cíngulo de posteriores. 

B) na distal de anteriores e na fosseta central de 

posteriores. 

C) na fosseta central de inferiores e cíngulo de 

posteriores. 

D) no cíngulo de anteriores e na fosseta central de 

posteriores. 

27) As principais células encontradas na polpa dental 

são, EXCETO: 

 

A) odontoblastos 

B) cementoblastos 

C) fibroblastos 

D) macrófagos 

 

28) Células situadas na camada periférica da polpa, 

associada à pré-dentina, na forma de colunas. 

 

A) cementoblastos 

B) ameloblastos 

C) odontoblastos  

D) fibroblastos 

 

29) Estão presentes em polpas injuriadas, onde migram 

rapidamente para áreas próximas às arteríolas e 

vênulas. São os principais tipos de células na 

formação de microabcessos:  

 

A) macrófagos 

B) linfócitos  

C) mastócitos 

D) leucócitos polimorfonucleares 

 

30) Células que produzem gamaglobulinas ativas nos 

processos imunológicos: 

 

A) plasmócitos 

B) linfócitos 

C) neutrófilos 

D) leucócitos 

 

31) Dor repentina de pouca duração. Aos teste térmico, 

apresenta resposta ao frio, provocando dor aguda, 

rápida e localizada, com sintomas desaparecendo 

com a remoção do estímulo. A dor é provocada e 

desaparece após a atuação do estímulo. Ao exame 

clínico, pode apresentar restauração ou cárie extensa 

que ainda não atingiu a polpa. O dente responde 

normalmente à percussão ou com leve aumento, à 

palpação. O tratamento consiste na remoção da 

causa, emprego de curativo anódino e 

acompanhamento:  

 

A) pulpite irreversível 

B) pulpite reversível 

C) hiperemia 

D) pericementite 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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32) Dor intensa e espontânea. O dente apresenta-se 

sensível ao toque e com discreta mobilidade, não 

havendo aumento de volume dos tecidos moles. No 

exame radiográfico periapical, há espessamento do 

ligamento periodontal e descontinuidade da lâmina 

dura adjacente ao ápice. Não há lesões radiolúcidas 

periapicais: 

 

A) pulpite irreversível 

B) inflamação pulpar crônica 

C) abscesso periapical agudo  

D) abscesso periapical crônico 

 

33) Massa de tecido de granulação associada a um 

dente não-vital, em decorrência de estímulo 

inflamatório:  

 

A) granuloma periapical 

B) pericementite 

C) celulite 

D) cisto periapical 

 

34) Reação inflamatória defensiva e inespecífica quanto 

à natureza do irritante, caracterizada inicialmente por 

hiperemia, seguida de exsudação plasmática e 

acúmulo de células inflamatórias, nas vizinhanças do 

ápice, de caráter álgico agudo. Pode ocorrer em 

associação à inflamação pulpar irreversível nos 

casos agudos: 

 

A) granuloma dental abscedado 

B) pericementite 

C) cisto periapical 

D) celulite 

 

35) Costuma ser realizado após a exploração do canal 

radicular com o objetivo de facilitar o acesso ao canal 

em toda a sua extensão, aumentando o diâmetro da 

entrada do canal e de seu terço cervical, criando um 

acesso retilíneo aos terços médio e apical do canal, 

além de diminuir o esforço de corte do instrumento 

durante o preparo apical:  

 

A) tampão apical 

B) sondagem 

C) trepanação 

D) preparo cervical 

 

36) Tem por objetivo promover a limpeza e a modelagem 

do canal radicular.  

 

A ação antimicrobiana da solução química auxiliar, 

utilizada no preparo químico-mecânico, deve 

participar da desinfecção do sistema de canais 

radiculares contaminados ou evitar a contaminação 

de canais com polpa viva. 

 

A) preparo químico-mecânico 

B) limagem 

C) remoção 

D) antibioticoterapia 

 

37) Assinale a alternativa que melhor descreve o 

movimento de limagem: 

 

A) tração em direção ao ápice, movimento linear longo, 

de amplitude entre 0,5 a 2mm e alta frequência.  

B) tração em direção à coroa, com movimento linear 

curto, de amplitude de 2 a 4mm e alta frequência. 

C) tração em direção à coroa, com movimento linear 

curto, de amplitude entre 0,5 e 2mm e baixa 

frequência. 

D) tração em direção ao ápice, com movimento linear 

curto de amplitude entre 0,5 e 2mm e alta frequência. 

 

38) Tem por finalidade a manutenção da porção terminal 

do canal desobstruída, evitando sua obliteração por 

depósito de detritos: 

 

A) tampão apical 

B) irrigação 

C) deslocamento apical 

D) patência foraminal 

 

39) É um recurso utilizado para dentes com cáries 

profundas em que a continuidade da remoção do 

tecido cariado pode expor a polpa: 

 

A) pulpotomia alta 

B) capeamento pulpar indireto 

C) capeamento pulpar direto 

D) pulpotomia 

 

40) Ramificação mais extensa das fibras nervosas, na 

câmara pulpar: 

 

A) plexo de Rachkow 

B) neuroma 

C) plexo de Schwann 

D) plexo carotídeo 
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41) Das regiões citadas abaixo, qual tem o pior 

prognóstico em casos de perfuração radicular? 

 

A) furca 

B) terço médio 

C) terço apical 

D) terço cervical 

 

42) Esse cemento é semelhante ao osso em aparência e 

apenas desempenha um papel menor na inserção 

das fibras, ocorre mais frequentemente na parte 

apical das raízes de pré-molares e molares: 

 

A) cemento primário acelular de células intrínsecas. 

B) cemento primário acelular de células extrínsecas. 

C) cemento secundário celular de fibras intrínsecas. 

D) cemento acelular afibrilar. 

 

43) Procedimento de terapia para polpa vital executado 

para permitir desenvolvimento fisiológico contínuo e 

formação do ápice radicular, frequentemente utilizado 

para descrever a terapia para polpa vital que 

encoraja a continuação desse processo: 

 

A) capeamento pulpar 

B) pulpotomia 

C) apicificação 

D) apicogênese 

 

44) Pequeno canal que comunica entre si canais 

principais bifurcados ou secundários: 

 

A) canal adventício 

B) interconduto 

C) canal recorrente 

D) canal cavo-interradicular 

 

45) A principal função da polpa dentária é: 

 

A) reparativa 

B) formativa 

C) defensiva 

D) nutritiva 

 

46) Assinale o tipo de colágeno que é encontrado em 

maior proporção na polpa dental: 

 

A) tipo I 

B) tipo II 

C) tipo III 

D) tipo IV 

 

47) É a dentina formada após a mineralização da dentina 

do manto, constitui o maior volume do dente e se 

estende até a pré-dentina: 

 

A) primária 

B) secundária 

C) circumpulpar 

D) reparadora 

 

48) Manifestações agudas que se desenvolvem entre 

sessões do tratamento endodôntico, geralmente 

devido a extrusão de dentritos contaminados através 

do forame apical: 

 

A) abcesso fênix 

B) flare-ups 

C) celulite 

D) cisto periapical 

 

49) É a reabsorção que ocorre após o traumatismo do 

impacto (luxação ou avulsão): 

 

A) reabsorção inflamatória 

B) reabsorção por substituição 

C) reabsorção de superfície 

D) reabsorção regenerativa 

 

50) Utilizamos o teste de palpação para detectar: 

 

A) inflamação periapical 

B) inflamação pulpar 

C) inflamação periodontal 

D) calcificação 

 

51) Assinale o cimento à base de óxido de zinco e 

eugenol: 

 

A) AH Plus 

B) Sealapex 

C) Sealer 26 

D) Endofill 

 

52) Componente mais abundante dos cones de guta-

percha: 

 

A) resina 

B) guta-percha 

C) óxido de zinco 

D) sulfato de bário 

 

53) Durante o preparo do canal radicular, a presença de 

dor e sangramento são características de: 

 

A) Necrose pulpar 

B) Bolsa periodontal 

C) Perfuração radicular 

D) Fragmentos da polpa 
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54) Técnica radiográfica que permite localizar raízes ou 

canais sobrepostos é: 

 

A) de Clark 

B) de Gow-Gates 

C) de Waters 

D) de bitewing 

 

55) Sobre os achados histopatológicos das alterações 

inflamatórias, é incorreto afirmar que: 

 

A) vasos dilatados repletos de hemácias e consequente 

aumento do volume intrapulpar são achados 

histopatológicos da hiperemia. 

B) congestão, edema, infiltração moderada de 

neutrófilos, desorganização da camada 

odontoblástica são achados histopatológicos da 

pulpite aguda purulenta. 

C) infiltração crônica infiltrativa principalmente linfócitos 

e plasmócitos, capilares dilatados, fibras colágenas 

em feixes e microabscessos são achados 

histopatológicos da pulpite crônica ulcerativa. 

D) tecido hiperplásico: reação de granulação, rica em 

fibras, numerosos capilares sanguíneos, infiltração 

sobretudo de linfócitos, plasmócitos e 

polimorfonucleares neutrófilos, proliferação 

abundante de fibroblastos achados histopatológicos 

da pulpite crônica hiperplásica. 

 

56) Lesões pulpares que podem ser observadas 

radiograficamente: 

 

A) reabsorção interna e nódulo pulpar 

B) pulpite aguda e hiperemia 

C) pericementite e hiperemia 

D) nódulo pulpar e pericementite 

 

57) Em um canal grande e relativamente reto, a melhor 

opção pra a extirpação da polpa é: 

 

A) broca Gates-glidden 

B) lima Hedstrom 

C) lima K 

D) sonda farpada 

 

58) Assinale o tratamento de escolha em caso de fratura 

corono-radicular de um dente permanente maduro: 

 

A) pulpectomia 

B) pulpotomia 

C) exodontia 

D) curativo de demora 

 

59) Uma dor de inflamação apical após obturação do 

canal, usualmente pode ser controlada por: 

 

A) anti-inflamatórios e antibióticos 

B) analgésicos 

C) compressa fria 

D) cirurgia periapical 

 

60) O capeamento pulpar direto com hidróxido de cálcio 

em dente decíduo em casos de exposição pulpar é 

contraindicado, pois pode causar: 

 

A) anquilose 

B) reabsorção interna 

C) calcificação pulpar 

D) formação de cálculo pulpar 

 

 


