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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

             

LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1 Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que 
possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2 Este caderno contém a prova objetiva e a prova discursiva. A objetiva é composta de 60 questões de múltipla escolha.  Cada 
questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma é a correta.

3 O cartão-resposta e o caderno de respostas da prova discursiva  são  personalizados e não serão substituídos em caso de erro 
no preenchimento. Ao recebê-los, confira se seus dados estão impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao 
aplicador de prova.

4  Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta de 
tinta AZUL  ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura 
ou com mais de uma marcação, terá pontuação zero.

5 Estas provas terão cinco horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição 
das respostas para o cartão-resposta  e, na prova discursiva, para o caderno de respostas.

6 Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de seu 
início e mediante autorização do aplicador de prova. Somente será permitido levar o caderno de questões após quatro horas 
do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair da sala com quaisquer anotações, antes 
deste horário.

7 Os três últimos candidatos, ao terminarem as provas, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do 
material utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas 
assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

PROVAS QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10 

Matemática 11 a 15

Informática 16 a 20

Conhecimentos Específicos 21 a 60
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Muito mais do que se procura.
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 05.

A rua

Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda ínti-
ma não vos seria revelado por mim se não julgasse, e razões
não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim
exagerado é partilhado por todos vós. Nós somos irmãos, nós
nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, nos
povoados, não porque soframos, com a dor e os desprazeres, a
lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor
da rua. É este mesmo o sentimento imperturbável e indissolú-
vel, o único que, como a própria vida, resiste às idades e às
épocas. Tudo se transforma, tudo varia o amor, o ódio, o ego-
ísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia. Os
séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acon-
tecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações
cada vez maior, o amor da rua. [...]

Os dicionários só são considerados fontes fáceis de
completo saber pelos que nunca os folhearam. Abri o primei-
ro, abri o segundo, abri dez, vinte enciclopédias, manuseei in-
fólios especiais de curiosidade. A rua era para eles apenas um
alinhado de fachadas, por onde se anda nas povoações...

Ora, a rua é mais do que isso, a rua é um fator da
vida das cidades, a rua tem alma! Em Benarès ou em Amster-
dã, em Londres ou em Buenos Aires, sob os céus mais diver-
sos, nos mais variados climas, a rua é a agasalhadora da misé-
ria. Os desgraçados não se sentem de todo sem o auxílio dos
deuses enquanto diante dos seus olhos uma rua abre para ou-
tra rua. A rua é o aplauso dos medíocres, dos infelizes, dos
miseráveis da arte. [...] A rua é generosa. O crime, o delírio, a
miséria não os denuncia ela. A rua é a transformadora das lín-
guas. [...] A rua continua matando substantivos, transforman-
do a significação dos termos, impondo aos dicionários as pa-
lavras que inventa, criando o calão que é o patrimônio clássi-
co dos léxicons futuros. [...] 

A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo.
Há suor humano na argamassa do seu calçamento. Cada casa
que se ergue é feita do esforço exaustivo de muitos seres, e
haveis de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras
para as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopeia
tão triste que pelo ar parece um arquejante soluço. A rua sente
nos nervos essa miséria da criação, e por isso é a mais iguali-
tária, a mais socialista, a mais niveladora das obras humanas.
[...]

Essas  qualidades  nós  as  conhecemos  vagamente.
Para compreender a psicologia da rua não basta gozar-lhe as
delícias como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. É pre-
ciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e os
nervos com um perpétuo desejo incompreensível;  é preciso
ser aquele que chamamos flâneur e praticar o mais interessan-
te dos esportes – a arte de flanar: É fatigante o exercício?

Para os iniciados sempre foi grande regalo. A musa
de  Horácio,  a  pé,  não  fez  outra  coisa  nos  quarteirões  de
Roma. Sterne e Hoffmann proclamavam-lhe a profunda virtu-
de, e Balzac fez todos os seus preciosos achados flanando.
Flanar! [...] Que significa flanar? Flanar é ser vagabundo e re-
fletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação li-
gado ao da vadiagem. Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, à

noite, meter-se nas rodas da populaça, admirar o menino da
gaitinha ali à esquina, seguir com os garotos o lutador do Cas-
sino vestido de turco [...]; é ver os bonecos pintados a giz nos
muros das casas, após ter acompanhado um pintor afamado
até a sua grande tela paga pelo Estado [...]
 RIO, João do. A rua. In: A alma encantadora das ruas. Ministério da Cultura.Disponível em: 
<http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/alma_encantadora_das_ruas.pdf>. 
Acesso em: 11 jul. 2019.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A crônica de João do Rio foi publicada no início do século
XX e trata das ruas do Rio de Janeiro,  iluminada pelas
primeiras  luzes  da  modernidade.  No  texto,  o  amor
revelado pela rua caracteriza-se por ser

(A) idealizado,  visto que o enunciador  considera  que o
gozo do  “calor  do sol”  e  do  “lirismo do luar”  são
ainda pouco suficientes para se chegar à essência da
psicologia da rua. 

(B) crítico,  dado  que  o  cronista  define  a  rua  como
“agasalhadora  da  miséria”  e  descreve  paisagens
sociais que compõem o seu cenário.

(C) intimista,  já  que o prosador  o declara  “absoluto” e
“exagerado”  e  firmando-se  no  âmbito  de  sua
individualidade.

(D) transitório, posto que o autor diz que “tudo varia o
amor, o ódio, o egoísmo”, posicionando-se em favor
dessa variação e transitoriedade.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O enunciador discorda parcialmente da definição dada à
palavra  “rua”  pelos  dicionários  e  enciclopédias  porque
esses compêndios

(A) consideram  exclusivamente  a  natureza  material  da
rua. 

(B) tratam dos conhecimentos populares advindos da rua.

(C) constituem  para  os  ignorantes  fontes  de  completo
saber.

(D) hesitam  em  reconhecer  a  validade  de  infólios  de
curiosidade.

LÍNGUA PORTUGUESA
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▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em  relação  ao  trecho  “A rua  é  generosa.  O  crime,  o
delírio, a miséria não os denuncia ela.”, interpreta-se que

(A) a  relação  semântica  implícita  entre  a  primeira  e  a
segunda sentença é de finalidade. 

(B) a palavra “os” tem a função de substantivar o verbo
que aparece em seguida.

(C) o verbo da segunda sentença exige o uso do plural na
norma padrão, por apresentar sujeito composto.

(D) o  pronome  “ela”  atua  na  sentença  como  sujeito
gramatical do verbo “denunciar”.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, a justificativa dada para fundamentar a ideia de
que  “a  rua  nasce,  como  o  homem,  do  soluço  e  do
espasmo” é a seguinte:

(A) a rua acolhe a tristeza dos desempregados que por ela
perambulam sem sucesso em busca de trabalho.

(B) os miseráveis são os responsáveis pela destruição do
trabalho de pessoas de bem, como os pedreiros. 

(C) a  rua  surge  do  suor  e  do  esforço  humanos  que
trabalham e cantam tristes cantilenas.

(D) os  seres  humanos  nascem  iguais  e  depois  os
interesses econômicos provocam desigualdade.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o enunciador defende a necessidade de praticar o
exercício de “flanar”. Com base nas informações do texto,
a  definição  mais  próxima  do  dicionário  para  o  verbo
“flanar” é:

(A) praticar exercícios físicos para garantir saúde física e
mental.

(B) andar ociosamente nas ruas sem rumo e sem destino
certo.

(C) interagir  com  vizinhos  para  atualizar-se  das
novidades na cidade.

(D) praticar atos  ilícitos como forma de romper  com o
padrão moral estabelecido socialmente.

Leia os textos a seguir para responder às questões 06 e 07.

Canção do exílio
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar sozinho, à noite 
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu'inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 

Poema de Gonçalves Dias, exilado em Portugal. 

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?se-
lect_action=&co_obra=2112> . Acesso em: 11 jul. 2019.

 Minha terra é a Penha,
o medo mora aqui.
Todo dia chega a notícia 
que morreu mais um ali. 

Nossas casas perfuradas 
pelas balas que atingiu (sic). 
Corações cheios de medo
do polícia que surgiu. 

Se cismar em sair à noite,
já não posso mais. 
Pelo risco de morrer 
e não voltar para os meus pais. 

Minha terra tem horrores 
que não encontro em outro lugar. 
A falta de segurança é tão grande, 
que mal posso relaxar. 

'Não permita Deus que eu morra', 
antes de sair deste lugar. 
Me leve para um lugar tranquilo, 
onde canta o sabiá

Texto produzido por dois estudantes da Penha, na Zona Norte do
Rio de Janeiro e divulgado nas redes sociais e em notícias. 

 Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/minha-terra-tem-horrores-versao-de-poema-
feita-por-alunos-do-rio-causa-comocao-nas-redes-sociais.ghtml>. Acesso em: 11 jul. 2019.

LÍNGUA PORTUGUESA
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma análise dos textos 1 e 2 conduz à inferência de que:

(A) o  exílio  de  Gonçalves  Dias  foi  motivado  pela
violência encontrada no Brasil à semelhança da que
ocorre no bairro da Penha. 

(B) o enunciador do texto 2 revela o desejo de exilar-se
voluntariamente  em Portugal,  tal  como fez o poeta
Gonçalves Dias.

(C) o texto 2 nega a visão ufanista presente no texto 1
com  o  qual  estabelece  uma  relação  de
intertextualidade.

(D) o  sabiá  simboliza,  em  ambos  os  textos,  a
representação  de  um  país  livre  de  todo  tipo  de
colonização política e ideológica.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No trecho “a falta  de segurança é  tão grande,  /que mal
posso relaxar”, retirado do texto 2, há uma relação de

(A) causa e consequência.

(B) proporcionalidade.

(C) parte e todo.

(D) concessividade.

Leia o texto a seguir para responder à questão 08.

Campanha 2019 da Prefeitura de São Paulo contra o frio.

Disponível em: <http://propmark.com.br/agencias/moradores-de-rua-protagonizam-campanha-de-
inverno-da-prefeitura-de-sao-paulo>. Acesso em: 12 jul. 2019.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos problemas das grandes cidades é o frio  que os
moradores de rua enfrentam. Na campanha publicitária da
Prefeitura de São Paulo,  o jogo de palavras criado para
provocar efeito de sentido manifesta-se por meio do

(A) emprego  da  palavra  “inverno”  para  indicar  espaço
abstrato num determinado período do ano.

(B) contraponto entre o texto verbal e o texto não verbal.

(C) uso reiterado de verbos no imperativo.

(D) contraste entre o sentido literal e o sentido figurado
da palavra “frio”.

Leia o texto a seguir para responder às questões 09 e 10.

 Disponível em: <https://www.humorpolitico.com.br/tag/matando-moradores-de-rua/>.
Acesso em : 11 jul. 2019.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na charge, a construção do humor foi possibilitada pelo
fato de que

(A) um  sentido  inesperado  foi  atribuído  à  expressão
“acabar com a miséria”.

(B) um  dos  mendigos  revela  habilidade  de  estabelecer
diálogo com outros discursos.

(C) um  possível  sentido  do  verbo  “acabar”  está
relacionado à ideia de terminar provisoriamente.

(D) um dos personagens relata a notícia lida no jornal de
modo ambíguo.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 O aspecto  que  torna  o  complemento  do  verbo  “dizer”
diferente do complemento do verbo “matar” é o seguinte:

(A) o  verbo  “matar”  apresenta  como  complemento  o
locativo “lá em Goiânia”.

(B) a indeterminação do sujeito altera a especificação do
objeto direto. 

(C) o  complemento  de  “dizer”  é  oracional,  enquanto  o
complemento de “matar” não é.

(D) a polissemia de um dos verbos possibilita alterar seus
complementos.

LÍNGUA PORTUGUESA
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MATEMÁTICA 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  gráfico  a  seguir  mostra  a  evolução  da  energia  solar
instalada no Brasil,  em megawatts (MW), no período de
2012 a 2018.

Disponível em: < https://blog.entecsolar.com.br> Acesso em: 5 jul.  2019. ( Adaptado).

Nessas condições, a taxa de crescimento da energia solar
instalada  no  Brasil,  de  2017  para  2018,  foi
aproximadamente igual a

(A) 17,2%.

(B) 172,8%. 

(C) 272,8%.

(D) 317,9%.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

 Uma empresa trabalha com as mercadorias A, B e C. Se
vender cada unidade de A por R$ 6,00, cada unidade de B
por R$ 9,00 e cada unidade de C por R$ 12,00 obtém um
faturamento de R$ 150,00.  Mas se vender cada unidade
respectivamente por R$ 6,00, R$ 18,00 e R$ 9,00, obtém
um faturamento de R$ 180,00.

Nessas condições, o número de unidades da mercadoria A
é igual a 

(A) 4.

(B) 9.

(C) 12.

(D) 15.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma reserva ecológica, é visitada por vários turistas. Seu
proprietário observou que, colocando o valor do ingresso a
R$ 10,00, a reserva era visitada por 1000 pessoas por dia,
faturando,  com a venda de ingressos,  R$ 10.000,00 por
dia. Por outro lado, percebeu também que a cada R$ 2,00
que  ele  aumentava  no  valor  do  ingresso,  recebia  40
pessoas a menos. Por exemplo, no dia em que vendeu a R$
12,00, a quantidade de pessoas que visitou a reserva foi de
960,  e  assim  sucessivamente.  Nessas  condições,
considerando  P  o  número  de  pessoas  que  visitarão  a
reserva, em um determinado dia, e F o faturamento com a
venda dos ingressos, então, o número de pessoas que deve
visitar a reserva para que o seu faturamento, com a venda
dos ingressos, seja máximo é igual a

(A) 600.

(B) 700.

(C) 800.

(D) 900.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MATEMÁTICA
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela abaixo mostra a quantidade de calorias existentes
em alguns alimentos utilizados para fazer um sanduíche:

Alimento Unidade Peso(gramas) Calorias

Hambúrguer 1 unidade 200 420

Pão integral Duas fatias 60 140

Presunto cozido Uma fatia média 25 90

Queijo prato Uma fatia média 25 92

Uma pessoa deseja montar um sanduíche utilizando somente
os alimentos citados na tabela, com um total de 1108 calorias.
Considere que ela coloca um hambúrguer, duas fatias de pão
integral, enquanto a quantidade, em gramas, de queijo prato
será  o  dobro  de  presunto  cozido.  Então,  a  quantidade  de
calorias presente na porção de queijo prato é igual a:

(A) 100. 

(B) 188.

(C) 368. 

(D) 468.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  pH  é  uma  característica  de  todas  as  substâncias,
determinado  pela  concentração  de  íons  de  hidrogênio
(H+). Os valores de pH podem variar entre 0 e 14. A tabela
a seguir  mostra o valor encontrado de pH  em algumas
marcas de detergentes.

Marca
pH

(Valor de referência do
fabricante)

pH
(Valor encontrado)

A 5,5 – 6,5 5,88

B 5,8 – 9,9 7,39

C 8,5 – 10,5 6,26

D 6,5 – 7,5 4,87

E 3,8– 6,5 4,16

F 8,5– 9,5 8,9

G 9,0 – 10,5 9,34

 Escolhendo aleatoriamente uma das marcas de detergentes
apresentadas  na  tabela,  a  probabilidade  do  valor
encontrado  de  pH não  estar  de  acordo  com o  valor  de
referência do fabricante é igual a:

(A)
1
7

(B)
2
7

(C)
1
3

(D)
1
2

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MATEMÁTICA
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INFORMÁTICA 

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  sistema  operacional  Microsoft  Windows  10,  as
ferramentas  “Copiar”  e  “Colar”  valem-se  da  Área  de
Transferência a fim de possibilitar a rápida reutilização de
informação preexistente, desde que tal informação esteja
acessível pelo computador que estiver em uso. Duas das
teclas  de  atalho  capazes  de  acionar  tais  comandos  são:
<CTRL>  +  <C>  e  <CTRL>  +  <V>,  respectivamente.
Ademais,  outras  duas  teclas  de  atalho  desempenham
exatamente  as  mesmas  funções  daquelas  retro
mencionadas. São elas:

(A) <CTRL> + <INS> e <SHIFT> + <INS>

(B) <SHIFT> + <F10> e <CTRL> + <Y>

(C) <CTRL> + <X> e <CTRL> + <V>

(D) <SHIFT> + <TAB> e <SHIFT> + <DEL>

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processador de textos  Writer, componente da suíte de
aplicativos LibreOffice 6.x.x, após a digitação completa de
um texto obediente à norma culta da nossa língua pátria, se
um usuário destro pretende selecionar um bloco de texto
equivalente a uma determinada frase de um dos parágrafos
desse  texto,  ele  deverá  posicionar  o  ponteiro  do  mouse
sobre  uma das  palavras  pertencente  à  frase  escolhida  e,
com o auxílio do botão esquerdo, executar um

(A) clique simples.

(B) clique duplo.

(C) clique triplo.

(D) clique quádruplo.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na  planilha  eletrônica  Microsoft  Excel  2016,  se  um
usuário, de forma aleatória, digitar números inteiros de um
ou dois dígitos nas células do intervalo A1:D4 e, depois,
fora  desse  intervalo,  digitar  em  células  distintas  quatro
fórmulas envolvendo a função de planilha SOMA() iguais
às que foram transcritas nas alternativas abaixo,  a única
fórmula que, na situação descrita,  resultará em um valor
distinto em comparação às outras três fórmulas é:

(A) =SOMA(A1:D4)

(B) +SOMA(A1:D4)

(C) @SOMA(A1:D4)

(D) -SOMA(A1:D4)

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre  os  possíveis  golpes  e  armadilhas  digitais,  há
inúmeros  perigos  para  o  internauta  e,  por  essa  razão,  é
importante  que  sejam  tomados  cuidados  especiais
enquanto  se  utiliza  os  variados  serviços  disponíveis  na
Internet. Considerando o Phishing Scam, o internauta deve
adotar  uma postura  defensiva  para  não  ser  vítima e,  no
caso  em  particular,  um  dos  cuidados  recomendados
especificamente para essa modalidade de fraude é

(A)  digitar  a  URL diretamente  no  navegador  Web e
analisar o conteúdo antes de clicar em links recebidos por
meio de mensagens eletrônicas.

(B) ser cuidadoso ao aceitar cookies oriundos dos sítios da
Web que o internauta visitar.

(C)  ser  cuidadoso  ao  elaborar  a  senha  de  acesso  ao
webmail a fim de evitar que ela seja descoberta por meio
de ataques de força bruta.

(D) habilitar criptografia na conexão entre o leitor de  e-
mails do internauta e os servidores de e-mail do provedor.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os navegadores da Web Mozilla Firefox, Google Chrome e
Microsoft  Edge  têm  suas  próprias  funcionalidades  de
navegação sem histórico,  respectivamente,  denominadas:
navegação  privativa,  navegação  anônima  e  navegação
InPrivate.  Em  relação  a  essas  funcionalidades  e
considerando a preservação da privacidade do internauta, o
usuário  que  ativar  um desses  recursos  no  navegador  da
Web de sua preferência

(A) acessará a grande rede mundial de computadores em
modo  oculto  e,  devido  ao  uso  dessa  espécie  de
camuflagem  digital,  em  nenhum  momento  e  em
nenhum lugar, algum outro usuário poderá detectá-lo,
seja localmente ou remotamente.

(B) deixará  de  ter  seus  dados  de  navegação  salvos  no
dispositivo  computacional  vez  que,  depois  que
encerrar  a sessão de trabalho,  o  navegador  da  Web
excluirá os dados temporários do computador assim
que o aplicativo for fechado.

(C) acessará  a  Internet  em modo de  privacidade  e,  em
face  dessa  forma  anônima  de  navegação,  nenhum
usuário  remoto  poderá  detectá-lo  em  nenhum
momento  ou  lugar,  embora  seja  possível  que  um
usuário local possa encontrar seus rastros.

(D) terá os seus dados de navegação salvos no dispositivo
computacional e,  após o encerramento da sessão de
trabalho,  o  navegador  da  Web excluirá  os  dados
temporários do computador assim que o aplicativo for
reiniciado.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dor odontogênica constitui o motivo mais frequente que faz
o paciente procurar o tratamento odontológico. As etapas que
envolvem a semiogênese, nesse caso, são:

(A) técnica do interrogatório e exame por imagem.

(B) técnica do interrogatório e técnica de estimulação.

(C) anamnese e exame clínico.

(D) anamnese e exame por imagem.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  paciente  do  gênero  masculino  de  25  anos  procurou
atendimento odontológico. A queixa principal consistiu em
dor provocada no primeiro molar inferior ao ingerir água fria,
dor  localizada  e  de  curta  duração.  Estas  características
clínicas sugerem sintomas típicos para a seguinte hipótese de
diagnóstico de alteração pulpar:

(A) pulpite aguda.

(B) pulpalgia hiper-reativa.

(C) pulpite irreversível.

(D) pulpite sintomática.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os recursos semiotécnicos auxiliam na interpretação de sinais
e sintomas clínicos durante o diagnóstico da dor de origem
endodôntica. O teste pelo calor é essencial ao diagnóstico

(A) em  caso  de  queixa  de  dor  pulpar  espontânea  e
localizada.

(B) quando  houver  relato  de  dor  pulpar  com
aparecimento provocado e localizada.

(C) no  diagnóstico  diferencial,  quando  houver  queixa
clínica de dor difusa, não localizada.

(D) no  diagnóstico  inicial,  com  queixa  de  dor  pouco
efetiva.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As características clínicas da dor de origem endodôntica
que,  normalmente,  podem  estar  associadas  à  cavidade
aberta (exposição pulpar) e rizogênese incompleta são:

(A) dor espontânea, localizada.

(B) dor provocada, localizada.

(C) dor contínua, difusa.

(D) dor intermitente, difusa.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  características  clínicas  da  dor  odontogênica  são
essenciais no estabelecimento da hipótese de diagnóstico
clínico.  Nesse caso,  o aparecimento da dor apresenta  as
seguintes características:

(A) localizada e difusa.

(B) provocada e contínua.

(C) intermitente e contínua.

(D) provocada e espontânea.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É  muito  importante  o  profissional  conhecer  as
propriedades  químicas  da  solução  irrigadora  a  ser
selecionada  para  uso  no  tratamento  endodôntico.  A
substância  que  possui  a  capacidade  complexante  é  a
seguinte:

(A) peróxido de hidrogênio.

(B) clorexidina.

(C) hipoclorito de sódio.

(D) ácido etilenodiaminotetra-acético

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O emprego da medicação intracanal com pasta de hidróxido de
cálcio constitui um procedimento clínico de importância ao
tratamento  endodôntico.  A  condição  clínica  em  que  a
medicação intracanal torna-se essencial é a seguinte: 

(A) pulpite  sintomática  em  dentes  com  rizogênese
completa.

(B) reabsorção  radicular  interna  inicial  em  dentes  com
formação radicular completa.

(C) reabsorção  radicular  externa  inicial  em dentes  com
formação radicular completa pós-traumatismo.

(D) dente com fratura de esmalte e dentina com formação
radicular completa.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  ácido  etilenodiaminotetra-acético  constitui  um  sal
derivado de um ácido fraco orgânico, usado ao término do
preparo  do  canal  radicular.  O  pH  ideal  para  uma  ação
efetiva, nesse caso é:

(A) pH 1 a 2

(B) pH 3 a 4

(C) pH 4 a 5

(D) pH 7 a 7,3

ODONTÓLOGO ÁREA  ENDODONTIA
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo de sanificação dos canais radiculares utiliza-
se  substâncias  químicas  auxiliares.  As  associações  que
apresenta  a  maior  capacidade  antimicrobiana,  de
dissolução tecidual e de remoção da lama dentinária é a
seguinte: 

(A) Clorexidina a 2% + EDTA a 17%

(B) Clorexidina a 2% + HCT 20 + hipoclorito de sódio a
1%

(C) Hipoclorito de sódio a 1% + EDTA a 17%

(D) Lauril dietileno éter sulfato de sódio a 3% + EDTA a
17%

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tratamento endodôntico pode ser realizado em diferentes
condições  clínicas,  as  quais  incluem  polpa  vital,  polpa
inflamada e polpa necrosada. O melhor momento para a
realização da odontometria nos casos clínicos com polpa
necrosada é posterior à

(A) abertura coronária e localização do orifício de entrada
do canal.

(B) desinfecção inicial e exploração do canal radicular. 

(C) abertura coronária e exploração do canal radicular.

(D) abertura  coronária,  exploração  do  canal  radicular,
preparo do orifício de entrada e terço cervical.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  técnica  de  obturação  do  canal  radicular  com
condensação lateral continua sendo muito indicada pelos
profissionais  da odontologia.  Durante  a  seleção do cone
principal, o ideal é que o diâmetro do cone corresponda

(A) ao número seguinte do último instrumento que atuou
na região apical,  esteja  justo e  adaptado até  1 mm
aquém do comprimento de trabalho.

(B) ao  último  instrumento  que  atuou  na  região  apical,
esteja  justo  e  adaptado  em  todo  comprimento  de
trabalho.

(C) ao  último  instrumento  que  atuou  na  região  apical,
esteja  justo  e  adaptado  em  1  mm  aquém  do
comprimento de trabalho.

(D) ao  último  instrumento  que  atuou  na  região  apical,
esteja  justo  e  adaptado  em  2  mm  aquém  do
comprimento de trabalho.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No momento da obturação do canal radicular, o ideal é
que o dente apresente

(A) ausência de dor, canal radicular seco e modelado até
o vértice apical radiográfico.

(B) presença  de  dor  e  exsudato  controlável,  canal
radicular modelado até 1 mm aquém do vértice apical
radiográfico.

(C) ligeira  dor,  ausência  de  exsudato  e  canal  radicular
modelado até o vértice apical radiográfico.

(D) ausência de dor, canal radicular seco e modelado até
1 mm do aquém do vértice apical radiográfico.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conhecimento do mecanismo de ação do hipoclorito de
sódio  é  essencial  para  compreender  o  seu  uso  como
solução irrigadora. O elevado pH do hipoclorito de sódio
interfere na

(A) desmineralização da matéria inorgânica, preservando
a matéria orgânica e ácidos graxos.

(B) integridade  da  membrana  citoplasmática  das
bactérias,  promove  alterações  biossintéticas,  e
inibição enzimática irreversível.

(C) degradação  de  ácidos  graxos  e  fosfolipídeos  pelo
processo de cloraminação.

(D) degradação de ácidos graxos e gorduras, aumentando a
tensão  superficial  remanescente  (reação  de
saponificação).

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  instrumentos  endodônticos  são  fundamentais  no
processo  de  modelagem do  canal  radicular.  Os  avanços
tecnológicos  permitiram a  incorporação  de  instrumentos
de  níquel-titânio  acionados  em  rotação  contínua  à
endodontia. As principais funções destes instrumentos são:

(A) desinfeção nos casos de necrose pulpar e favorecer a
patência.

(B) esvaziamento e alargamento do canal radicular.

(C) desobturação do canal radicular e permitir a patência.

(D) modelagem do canal radicular e favorecer a seleção
do cone principal. 
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cimento obturador deve apresentar  propriedade físico-
químicas,  biológicas  e  antimicrobianas  apropriadas.  O
ideal  ao  cimento  obturador  é  ter  as  seguintes
características:

(A) solúvel aos fluídos bucais e bactericida.

(B) capacidade  de  selamento  e  insolúvel  aos  solventes
comuns.

(C) radiopacidade e tempo de presa rápido. 

(D) adesividade e biocompatibilidade.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  função  preponderante  do  preparo  cervical  do  canal
radicular é:

(A) facilitar  a  patência  e  evitar  perfuração  radicular
cervical.

(B) facilitar a inserção da cânula irrigadora e medicação
intracanal, a ação dos instrumentos e procedimentos
de obturação do canal radicular. 

(C) evitar  a  formação smear  layer  apical  e  sobreirrigação
durante o processo de sanificação do canal radicular.

(D) evitar  a  formação  smear  layer  apical  e  facilitar  os
procedimentos restauradores.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A indicação da pulpotomia se dá pelos seguintes aspectos
clínicos da polpa dental inflamada: 

(A) sangramento  normal,  coloração  vermelho  vivo  e
tecido consistente.

(B) sangramento  intenso,  coloração  clara  e  tecido
consistente.

(C) sangramento normal, coloração clara e tecido pouco
consistente.

(D) sangramento intenso, coloração escura e tecido pouco
consistente.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  melhor  indicação  do  corticosteroide-antibiótico  em
endodontia se faz como

(A) medicação  intracanal  em  condição  clínica  de
periodontite apical sintomática infecciosa.

(B) medicação  intracanal  em  condição  clínica  de
abscesso periapical sem fístula.

(C) medicação em condição clínica de pulpite sintomática
após a pulpotomia.

(D) medicação  em  condição  clínica  de  necrose  pulpar
após o preparo do canal radicular.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A condição clínica mais oportuna para a drenagem extracanal
de um abscesso periapical é a seguinte:

(A) abscesso  periapical  sem  fístula  (coleção  purulenta
confinada no ligamento periodontal).

(B) abscesso  periapical  sem  fístula  (coleção  purulenta
invadiu  os  espaços  medulares  e  alcançou  a  região
subperiósteo).

(C) abscesso  periapical  sem  fístula  (coleção  purulenta
venceu a  região subperiósteo e  se instalou na região
submucosa).

(D) abscesso periapical com fístula. 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A medicação intracanal  e  o  tempo recomendado para  a
condição  clínica  de  periodontite  apical  sintomática
infecciosa de um primeiro molar superior permanente são:

(A) pasta de hidróxido de cálcio durante sete dias.

(B) PMCC durante sete dias.

(C) clorexidina + PMCC durante sete dias.

(D) pasta de hidróxido de cálcio e iodofórmio durante três
dias. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No quadro clínico de abscesso periapical sem fístula e em
evolução deve ser recomendado fazer o

(A) completo  esvaziamento  do  canal  radicular  até  o
vértice  apical  radiográfico  para  evitar  dor  pós-
operatória. 

(B) completo  esvaziamento  do  canal  radicular  até  o
vértice apical radiográfico para estabelecer acesso a
agentes antibacterianos locais.

(C) esvaziamento do canal radicular até 1 mm aquém do
vértice apical radiográfico para manter o preparo no
canal dentinário.

(D) esvaziamento do canal radicular até 1 mm aquém do
vértice apical radiográfico para evitar sobreobturação
do material obturador.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O quadro clínico de infecção do canal radicular, com dor
localizada,  contínua,  com mais de dois dias de duração,
ausência  de estímulo à  palpação ou percussão,  sugere  a
seguinte hipótese de diagnóstico:

(A) periodontite apical sintomática infeciosa.

(B) periodontite apical sintomática traumática.

(C) abscesso periapical com fístula.

(D) abscesso periapical sem fístula.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O mecanismo neurofisiológico  da  dor  pode  ser  descrito
pelos processos de transdução, transmissão, modulação e
percepção. Na fibra nervosa em repouso, qual o íon que
está  em  maior  concentração  no  fluido  do  tecido
extracelular?

(A) Sódio.

(B) Cálcio.

(C) Potássio.

(D) Hidrogênio.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente  do gênero masculino de 16 anos procurou
atendimento  no  pronto-socorro  odontológico  com  um
segundo molar inferior direito restaurado, sem tratamento
endodôntico, com sintomas de dor espontânea, localizada,
de longa duração e contínua. As características clínicas e
radiográficas  mostraram  fratura  de  restauração  em
cavidade  profunda  e  espessamento  do  ligamento
periodontal. Qual a hipótese de diagnóstico nesse caso?

(A) Periodontite apical sintomática traumática.

(B) Pulpalgia hiper-reativa.

(C) Abscesso periapical sem fístula.

(D) Pulpite sintomática.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante  o  preparo  do  canal  radicular  em  um  primeiro
molar  inferior  esquerdo,  o  planejamento  inicial  foi
instrumentar  o  canal  mesiovestibular,  mesiolingual  e
distal,  com  os  instrumentos  K-Flexofile  (Denstply-
Maillefer)  de  n.  40,  35  e  50.  Os  diâmetros  destes
instrumentos em D16, respectivamente, são:

(A) 0,72; 0,67; 0,82.

(B) 0,67; 0,62; 0,77.

(C) 0,77; 0,72; 0,87.

(D) 0,72; 0,62; 0,77.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatores locais e sistêmicos podem interferir no processo
de  reparação  quando  o  quadro  clínico  for  infecção
endodôntica secundária nos seguintes casos:

(A) presença de corpo estranho e diabete.

(B) hemorragia e pressão alta.

(C) deficiência no suprimento sanguíneo e menopausa.

(D) tipo de solução irrigadora e diabete.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  tratamento  endodôntico,  o  prognóstico  favorável  é
encontrado em dentes com

(A) infecção primária.

(B) infecção secundária.

(C) infecção persistente.

(D) actinomicose periapical.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A dor é consequência do aumento da pressão nos tecidos
devido  à  hiperemia,  ao  edema e  à  liberação  de  agentes
inflamatórios algógenos (produtores de dor). A substância
liberada  pelas  fibras  nervosas  em  presença  do  estímulo
inflamatório, nesse caso, é:

(A) neuropeptídeos.

(B) plasmina.

(C) histamina.

(D) prostaglandinas.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No caso de um dente que foi alvo de traumatismo dentário,
com evidente  reação sintomática à percussão,  ausência  de
mobilidade  normal  e  sem  deslocamento,  a  hipótese  de
diagnóstico é de

(A) luxação lateral.

(B) luxação intrusiva.

(C) subluxação.

(D) concussão.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O cirurgião-dentista, em caso de pulpotomia em dente com
pulpite  sintomática,  aplicou  corticosteroide-antibiótico.
Após 48 horas, substituiu essa medicação por hidróxido de
cálcio.  A  ação  do  corticosteroide-antibiótico  para  esta
conduta foi para

(A) controlar as alterações vasculares e reduzir a pressão
intrapulpar.

(B) eliminar  bactérias  que  possam contaminar  o  tecido
pulpar.

(C) evitar  a  necrose  superficial  do  tecido  pulpar  em
decorrência do uso do hidróxido de cálcio.

(D) descontaminar o tecido e, devido à tensão superficial,
eliminar espículas de dentina que podem interferir no
processo de reparo.
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▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A perfuração radicular em zona de perigo (parede delgada
em região de furca) em molares inferiores é normalmente
decorrente de

(A) abertura de toda a câmara coronária, sem considerar o
aspecto de minimamente invasiva.

(B) tamanho  desproporcional  entre  uma  broca  de  Gates-
Glidden de n. 4 e a estrutura dentinária radicular.

(C) tamanho  excessivo  da  broca  e  uso  de  instrumento
confeccionado em liga de aço inoxidável.

(D) preparo cervical realizado com abridor de Auerback.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No caso de perfuração na região de furca, as substâncias
recomendadas para o selamento em nível periodontal são:

(A) hidróxido de cálcio ou óxido de zinco e eugenol.

(B) agregado de trióxido mineral (MTA) ou óxido de zinco e
eugenol.

(C) hidróxido de cálcio ou agregado de trióxido mineral
(MTA).

(D) agregado de trióxido mineral (MTA) ou sistema adesivo.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fratura de instrumento endodôntico de aço inoxidável no
terço apical constitui um acidente que pode ser obstáculo
ao prosseguimento do tratamento e coloca em risco o seu
sucesso. Frente à resolução desse acidente, deve-se adotar
o seguinte procedimento:

(A) remover  o instrumento,  mesmo que seja  necessário
um maior alargamento do canal radicular.

(B) utilizar  substâncias  alcalinas  ou  ácidas  para  liberar  o
instrumento da parede do canal.

(C) tentar  ultrapassá-lo  e  removê-lo,  englobá-lo  ao
material  obturador  ou  obturar  até  o  instrumento  e
acompanhar,  com  possibilidade  futura  de  cirurgia
parendodôntica.

(D) realizar  a cirurgia parendodôntica imediatamente.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  instrumentos  endodônticos  usados  em  movimentos
rotatórios  fraturam  por  torção  ou  flexão.  Neste  caso,  a
fratura torcional ocorre

(A) quando a carga cíclica leva à fadiga do metal.

(B) devido ao tipo de fabricação dos instrumentos torcidos
em aço inoxidável. 

(C) quando a ponta do instrumento fica presa no canal e a
haste continua a girar, exercendo o torque suficiente
para a fratura.

(D) devido ao tipo de usinagem dos instrumentos de níquel-
titânio.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cirurgia  parendodôntica  é  uma  opção  terapêutica  em
casos de infeções  persistentes  pós-retratamento do canal
radicular. O retropreparo e a  retro-obturação são indicados
em 

(A) reabsorções inflamatórias internas. 

(B) após os procedimentos de apicectomias.

(C) perfurações  acidentais  em  terço  médio  por  pinos
intrarradiculares.

(D) fraturas coronorradiculares. 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  MTA  (agregado  de  trióxido  mineral)  apresenta
capacidade  de  estimular  a  formação  de  tecido
mineralizado.  O  componente  químico  com  maior
frequência neste material é o 

(A) hidróxido de cálcio.

(B) hidróxido de bário.

(C) óxido de bismuto.

(D) óxido de cálcio.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A morfologia  do  canal  radicular  é  essencial  ao  correto
emprego do protocolo terapêutico em endodontia. Canais
em forma de C são mais frequentes  

(A) nos incisivos inferiores.

(B) no canino superior.

(C) no primeiro pré-molar inferior.

(D) no segundo molar inferior.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  técnica  radiográfica  da  bissetriz  e  do  paralelismo
proporciona  radiografias  que  são  de  uso  rotineiro  em
endodontia. A técnica radiográfica do paralelismo, quando
comparada  à  da  bissetriz  para  aplicação  na  clínica
endodôntica, permite

(A) melhor reprodução das estruturas anatômicas.

(B) maior distorção das dimensões dos objetos na imagem
radiográfica.

(C) menor acurácia para a determinação do comprimento
de trabalho.

(D) aumento da superposição da apófise zigomática sobre os
ápices dentários.
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▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  paciente  procurou  atendimento  odontológico  seis
meses  após  fratura  coronária  em  um  primeiro  molar
inferior.  Posterior  à  anamnese,  exame  clínico  e
radiográfico identificou que o dente apresentava ausência
de  sintomas,  a  câmara  coronária  estava  aberta  e  havia
presença de rarefação periapical. A hipótese de diagnóstico
foi de periodontite apical assintomática. Devido à presença
de  infecção  primária  e  biofilme  bacteriano,  a  melhor
sequência operatória, segundo Estrela (2013), consiste em

(A) abertura  coronária,  odontometria,  preparo  do  canal,
irrigação  com  hipoclorito  de  sódio,  selamento
endodôntico e coronário.

(B) isolamento  absoluto,  abertura  coronária,  odontometria,
preparo do canal com irrigação de hipoclorito de sódio,
selamento endodôntico e coronário. 

(C) remoção  do  tecido  cariado,  isolamento  absoluto,
abertura  coronária,  esvaziamento  do  canal,  preparo
do  orifício  de  entrada  do  canal  e  terço  cervical,
odontometria,  preparo  do  canal  radicular  mais
irrigação  com  hipoclorito  de  sódio,  medicação
intracanal  com  hidróxido  de  cálcio,  selamento
coronário.

(D) remoção do tecido cariado, isolamento absoluto, abertura
coronária, odontometria, esvaziamento do canal, preparo
do  canal  radicular  mais  irrigação  com hipoclorito  de
sódio,  medicação  intracanal  com hidróxido  de  cálcio,
selamento coronário.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os avanços tecnológicos trouxeram benefícios diante dos
exames  por  imagens  com  o  advento  da  tomografia
computadorizada  de  feixe  cônico.  Em muitas  condições
clínicas complexas, tem sido proposto este exame devido à
precisão quando comparado à radiografia periapical. Neste
contexto, as imagens de tomografias computadorizadas de
feixe cônico

(A) apresentam elevada qualidade e nitidez indiferente ao
aparelho, protocolo e dente.

(B) podem induzir erros de diagnóstico em situações com
presença de artefatos metálicos.

(C) contém  artefatos  metálicos  que  devem  ser
reconstruídos em softwares do próprio aparelho para
sua remoção.

(D) apresentam artefatos que são decorrentes de problema no
tomógrafo.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ODONTÓLOGO ÁREA  ENDODONTIA



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DA UFG –2019

PROVA TEÓRICO-PRÁTICA COM CARÁTER DISCURSIVO

ODONTÓLOGO/ÁREA: ENDODONTIA

____Questão 01_________________________________________________________________________

Paciente MSM, de 50 anos de idade, em viagem de férias, procurou atendimento odontológico. A queixa principal era
presença de dor espontânea, localizada, de longa duração, e frequente no dente 22. No exame clínico, foi identificada
infiltração em uma restauração na face palatina, ausência de fístula e teste de sensibilidade positivo com o frio. O aspecto
radiográfico  mostrava  espaço  radiolúcido  abaixo  da  restauração,  o  que  sugeriu  infiltração,  além  de  incipiente
alargamento do espaço do ligamento periodontal. Qual é o diagnóstico desta condição clínica? 

(10 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________________________

Paciente CCS, de 30 anos de idade, procurou tratamento odontológico com queixa principal de dor intensa, localizada no
dente 36, com duração de quatro dias. Após o aparecimento de uma bolha de pus na região da mucosa associada a este
dente,  estes  sintomas desapareceram.  Ao exame clínico,  pode-se  constatar  dente  restaurado com resina composta  e
presença de fístula. A imagem radiográfica mostrava uma rarefação óssea periapical associada às raízes do dente 36. A
hipótese provável de diagnóstico foi abscesso periapical com fístula. Descreva o protocolo terapêutico a ser adotado no
primeiro atendimento desse paciente.

 (10 pontos)
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