
 
DDAADDOOSS  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  

 

Não deixe de preencher as lacunas a seguir. 
 

PPrrééddiioo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            SSaallaa  

 

NNoommee    

  

NNºº  ddee  IIddeennttiiddaaddee                                                                      ÓÓrrggããoo  EExxppeeddiiddoorr                                  UUFF                                                                                NNºº  ddee  IInnssccrriiççããoo                    

AATTEENNÇÇÃÃOO  
  

AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  

mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1100  qquueessttõõeess  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa  ee  3300  

qquueessttõõeess  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  eessppeeccííffiiccooss..  

SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  ddaa  pprroovvaa,,  vvooccêê  rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--

RReessppoossttaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  ccaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

AAss  bboollhhaass  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  

oouu  pprreettaa..  

VVooccêê  ddiissppõõee  ddee  44  hhoorraass  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  ttooddaa  aa  PPrroovvaa  ––  jjáá  iinncclluuííddoo  oo  tteemmppoo  ddeessttiinnaaddoo  aaoo  

pprreeeenncchhiimmeennttoo  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa..  OO  tteemmppoo  ddee  PPrroovvaa  eessttáá  ddoossaaddoo,,  ddee  mmooddoo  aa  ppeerrmmiittiirr  ffaazzêê--llaa  

ccoomm  ttrraannqqüüiilliiddaaddee..  

VVooccêê  ssóó  ppooddeerráá  rreettiirraarr--ssee  ddaa  ssaallaa  22  ((dduuaass))  hhoorraass  aappóóss  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  ssaallaa  

eemm  ssiillêênncciioo..  

 
BBOOAA  SSOORRTTEE  !!  

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO  
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  

  
TEXTO  
 

QUEM É O MELHOR CHEFE? 
 
Você grita com seus subordinados? Seu chefe adia decisões e está sempre viajando ? Seu diretor protege a 

equipe ? Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção. Chefes ausentes, mandões e paizões, antes 
comuns, estão fora de moda. Profissionais em cargos de liderança querem ser vistos de outra forma. Ao se 
descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos e hábeis no treinamento de suas 
equipes, segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar empresas em mudança de 
cultura. Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam. E, em geral, a opinião que os 
funcionários têm deles sustenta o perfil.Não é à toa que eles chegaram à chefia.  

Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.Mas funcionam. Os perfis não são 
excludentes.Todo gestor se encaixa em mais de um. O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a 
situação. 

Revista Época. Recife, 03 de julho de 2006. p.58. 
 
01. Com o período “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”, o autor afirma que 
 
A) na atualidade, esses requisitos ainda são exigidos para o perfil de um chefe . 
B) na contemporaneidade,o perfil exige um chefe presente que não reflita bondade excessiva nem espírito autoritário.  
C) ser chefe dotado de espírito conciliador e bondoso retrata obsoletismo. 
D) todo chefe precisa estar atualizado com a moda para produzir ações saudáveis à empresa na qual trabalha. 
E) ser paizão ou bondoso demais refletiu em toda época um perfil de chefe cujas ações sempre causaram prejuízos a qualquer 

empresa. 
 
02. Qual mensagem o autor quis transmitir, utilizando-se do trecho abaixo? 
 

“Todo gestor se encaixa em mais de um.” (2º parágrafo) 
 
A) Apenas as pessoas subalternas a um chefe refletem perfis diversos. 
B) Em cada gestão, os perfis dos gestores são modificados. 
C) Em sua prática profissional, todo gestor exclui mais de um perfil. 
D) Para ser gestor, é preciso se encaixar em mais de um perfil exigido pela empresa. 
E) Ao gestor, cabe optar apenas por um perfil apresentado pela empresa. 
 
03. Dentre as características exigidas atualmente pelas empresas para os cargos de chefia, o texto destaca algumas 

delas. Assinale a alternativa que as contempla. 
 
A) Ser metódico, pontual e dedicado. 
B) Orientar os funcionários, possuir espírito de despotismo e ser incompreensivo. 
C) Ser guia, nutrir espírito de democracia e ter habilidade para treinar equipes. 
D) Ser comunicativo, impulsivo e superprotetor. 
E) Partilhar sugestões, ser dotado de espírito competitivo e monopolizar ações. 
 
04. Sobre SINONÍMIA e ANTONÍMIA, assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) “Seu chefe adia decisões e está sempre viajando?” – o termo sublinhado poderia ser substituído por “anula”, sem sofrer 

mudança de significado. 
B) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias.” – o sentido seria mantido, caso o termo 

sublinhado fosse substituído pelo verbo “concedem”. 
C) “Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas.” – o termo “moderna”poderia substituir o termo 

sublinhado, atribuindo-lhe sentido contrário.  
D) “Todo gestor se encaixa em mais de um.” – o termo sublinhado tem como sinônimo  “fragmenta”. 
E) “Os perfis não são excludentes” – o sentido da oração poderá ser mantido, mesmo se se substituir o termo sublinhado por 

“inclusivos”. 
 
05. No tocante à crase, leia os trechos abaixo. 
 

I. “Não é à toa que eles chegaram à chefia.” 
II. “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” 
III. “O ideal é saber mudar de um para outro de acordo com a situação.” 
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Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. 
 
A) No item I, a primeira crase é facultativa. 
B) No item II, o termo sublinhado é artigo definido, daí não receber acento grave. 
C) No item III, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de artigo. 
D) Nos itens II e III, ambos os termos sublinhados são artigos, daí não receberem acento grave. 
E) No item II, se o termo sublinhado fosse substituído por “aquelas”, seria correto grafar “àquelas”. 
 
06. Assinale a alternativa cuja afirmativa contraria  a Regência Nominal ou a Verbal. 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.” – o termo sublinhado completa o sentido do verbo “fazer”. 
B) “Seu diretor protege a equipe?” – o termo sublinhado é verbo que exige complemento regido de preposição. 
C) “Ao se descreverem, os chefes se atribuem características de bons guias...” – o verbo sublinhado exige, apenas, um 

complemento, e este vem regido de preposição, “de bons guias”. 
D) “Em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” – neste contexto, “o perfil” é o único complemento do 

verbo sublinhado e não vem regido de preposição. 
E) “Essas características são exatamente as que as empresas mais desejam.” – neste contexto, “as empresas” funcionam como 

complemento do verbo sublinhado . 
 
07. Sobre o trecho abaixo: 
 

“Perfis são por definição uma forma estereotipada de analisar pessoas. Mas funcionam.” 
 
é correto afirmar que 
 
A) o verbo “funcionam” concorda em número e pessoa com o seu sujeito, representado por “pessoas”. 
B) o conectivo “mas” exprime idéia contrária a algo declarado anteriormente. 
C) o termo “estereotipada” concorda em gênero e número com o nome a que se refere, “definição”. 
D) o verbo “analisar”, neste contexto, exige dois complementos. 
E) todos os verbos nele existentes estão conjugados no tempo presente e no modo indicativo. 
 
08. Excetuando-se apenas um, em todos os termos sublinhados, existe a presença de um elemento que foi acrescido ao 

radical da palavra, ao qual se dá o nome de sufixo. Assinale a alternativa na qual este termo desprovido de sufixo se 
encontra inserido. 

 
A) “...especialista em assessorar empresas em mudanças de cultura.”  
B) “...são exatamente as que as empresas mais desejam.”  
C) “...são uma forma estereotipada de analisar pessoas.”  
D) “...segundo uma pesquisa da consultoria QuotaMais...”  
E) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.” 
 
09. Em qual das orações o emprego da(s) vírgula(s) se justifica por separar orações  ? 
 
A) “Se situações assim fazem parte da sua vida, você é exceção.”  
B) “...pesquisa da consultoria QuotaMais, especialista em assessorar mudança de cultura.”  
C) “E, em geral, a opinião que os funcionários têm deles sustenta o perfil.”  
D) “Chefes ausentes, mandões e paizões, antes comuns, estão fora de moda.”  
E) “...os chefes se atribuem características de bons guias, democráticos...”  
 
10. Sobre pronomes, observe os quadros abaixo.  

     
 I II III IV V 
 
É correto afirmar que 
 
A) no quadro I, o termo “comigo” classifica-se como pronome pessoal de tratamento. 
B) no quadro II, inexiste a presença de pronome. 
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C) nos quadros III e IV, os pronomes existentes são apenas nada e vocês. 
D) no quadro V, o termo tua se classifica como pronome pessoal oblíquo. 
E) em nenhum dos quadros acima, existe pronome pessoal. 
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
  

11. Sobre a gengivo-estomatite herpética aguda, assinale a alternativa correta. 
 
A) Apresenta pico de prevalência aos 40 anos de idade. 
B) É o padrão mais comum da infecção primária sintomática pelo vírus herpes simples (HSV). 
C) Na maioria dos pacientes, a doença manifesta-se como lesões papilares ou verucosas. 
D) Mais de 90% dos casos resultam de infecção pelo HSV-2. 
E) O contato com as lesões ativas não oferece risco de contaminação. 
 
12. Sobre a candidíase, assinale a alternativa correta. 
 
A) A atrofia papilar central ou glossite romboidal mediana é a forma clínica mais freqüente na boca. 
B) Os pacientes com candidíase pseudomembranosa não apresentam manchas brancas. 
C) A queilite angular é mais freqüente em pessoas idosas com perda de dimensão vertical. 
D) A candidíase eritematosa caracteriza-se pela presença de placas brancas aderentes na mucosa bucal. 
E) A atrofia papilar central é a forma de candidíase mais comumente associada à infecção pelo HIV. 
 
13. Sobre as manifestações bucais da sífilis, assinale a alternativa correta. 
 
A) O cancro sifilítico bucal, geralmente, manifesta-se como uma ulceração que provoca intensa sintomatologia dolorosa. 
B) Áreas de mucosa sensível e esbranquiçada denominadas de placas mucosas ocorrem na fase secundária da sífilis. 
C) A localização bucal mais comum das lesões da sífilis primária é a mucosa jugal. 
D) O cancro geralmente aparece na boca como lesões múltiplas. 
E) A goma sifilítica (lesão da fase terciária) acomete, geralmente, o lábio inferior. 
 
14. São manifestações bucais da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS): 
 
A) Leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi. 
B) Granuloma piogênico, angiomatose bacilar.  D) Lipoma, sarcoma de Kaposi. 
C) Papiloma, granuloma piogênico.  E) Melanoma, sarcoma de Kaposi. 
 
15. A síndrome do carcinoma nevóide de células basais está relacionada com 
 
A) Cistos dentígeros. 
B) Ceratocisto odontogênico.  D) Cisto odontogênico calcificante. 
C) Cisto odontogênico glandular.  E) Cisto odontogênico ortoceratinizado. 
 
16. Em relação às variações radiográficas do cisto dentígero, leia as sentenças abaixo, assinalando V para as sentenças 

verdadeiras e F, para as falsas. 
 

(   ) Na variante central, o cisto circunda a coroa do dente que está projetada para dentro do cisto. 
(   ) A variante lateral, a mais comum, está comumente associada com um terceiro molar inferior com impactação 

distoangular e parcialmente erupcionado. 
(   ) Na variante circunferencial, o cisto circunda a coroa e se estende por alguma distância ao longo da raiz, de tal 

forma que uma parte da raiz parece estar dentro do cisto. 
 
Assinale a alternativa que contempla a seqüência correta. 
 
A) V, F, V. B) F, V, V. C) V, V, F. D) V, V, V. E) V, F, F. 
 
17. A respeito do  cisto de erupção, é correto afirmar. 
 
A) É considerado como um cisto gengival do recém-nascido. 
B) É considerado como um cisto primordial. 
C) Representa uma forma distinta de queratocisto odontogênico. 
D) Pode ser chamado de pérola de EPSTEIN ou nódulos de BOHN. 
E) É o análogo do cisto dentígero no tecido mole. 
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18. Os flare-ups ocorrem mais freqüentemente 
 
A) à tarde e à noite. 
B) no tratamento endodôntico de dentes vitais.  D) em adolescentes. 
C) no tratamento endodôntico de dentes não vitais.  E) em crianças. 
 
19. A percussão, a palpação e os testes térmicos 
 
A) não devem ser usados em pacientes portadores de marcapasso. 
B) devem envolver o teste dos dentes contralaterais para comparação. 
C) produzem resultados melhores, quando se comparam aos dentes adjacentes. 
D) substituem o exame radiográfico. 
E) substituem o exame clínico. 
 
20. A sinusite maxilar associada à odontalgia aguda 
 
A) é um fenômeno sazonal. 
B) pode envolver todo o quadrante superior até a linha média.  D) é surda e pulsátil. 
C) é aguda, penetrante, repetitiva e disparada.  E) é geralmente assintomática. 
 
21. Em relação ao granuloma piogênico, é incorreto afirmar. 
 
A) Ocorre exclusivamente na gengiva e no rebordo alveolar edêntulo. 
B) História de trauma antes do desenvolvimento da lesão não é incomum.  
C) Caracteristicamente, a massa é indolor, embora, com freqüência, sangre facilmente devido à sua extrema vascularização. 
D) Pode apresentar crescimento rápido. 
E) As lesões mais antigas tendem a se tornar mais colagenizadas e de coloração rósea.  
 
22. A resposta dolorosa da polpa é 
 
A) surda e pulsátil, quando transmitida pelas fibras C mielinizadas. 
B) surda e pulsátil, quando transmitida pelas fibras C não mielinizadas. 
C) rápida e aguda, quando transmitida pelas fibras C mielinizadas. 
D) rápida e aguda, quando transmitida pelas fibras C não mielinizadas. 
E) surda e aguda, quando transmitida pelas fibras C não mielinizadas. 
 
23. A resposta dolorosa da polpa é 
 
A) surda e pulsátil, quando transmitida pelas fibras nervosas mielinizadas A-delta. 
B) pulsátil, quando transmitida pelas fibras nervosas mielinizadas A-delta. 
C) rápida e aguda, quando transmitida pelas fibras nervosas mielinizadas A-delta. 
D) rápida e aguda, quando transmitida pelas fibras nervosas não mielinizadas A-delta. 
E) surda e aguda, quando transmitida pelas fibras nervosas mielinizadas A-delta. 
 
24. Todos os materiais abaixo são utilizados na etapa de obturação dos canais radiculares, exceto. 
 
A) Cimentos Endodônticos. 
B) Condensadores de McSpadden.  D) Alargadores Endodônticos. 
C) Espaçadores Digitais.  E) Pontas de papel absorvente. 
 
25. São utilizados para isolamento absoluto do campo operatório, exceto. 
 
A) Perfurador de AINSWORTH. 
B) Arco porta-dique de OSTBY.  D) Pinça porta-grampos tipo PALMER. 
C) Arco porta-dique de YOUNG.  E) Grampos Metálicos. 
 
26. A forma de contorno da abertura coronária varia de acordo com a anatomia dos grupos dentais. Baseado nessa 

afirmação, assinale a alternativa correta. 
 
A) Incisivos – Forma de contorno triangular com ápice voltado para a face incisal. 
B) Molares Superiores – Forma de contorno Triangular ou trapezoidal com base voltada para a face palatina. 
C) Pré-Molares – Forma de contorno circular com paredes explusivas. 
D) Molares Inferiores – Forma de contorno Trapezoidal com base voltada para a face mesial. 
E) Caninos – Forma de contorno retangular com base voltada para a face distal. 
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27. Sobre a patologia da polpa dentária, leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a única alternativa incorreta. 
 
A) As bactérias oriundas da cárie dentária e seus produtos são as principais causas da inflamação pulpar. 
B) O melhor sistema de classificação das patologias pulpares é aquele que orienta o tratamento apropriado. 
C) Na pulpite reversível, o tecido é capaz de retornar ao estado normal, se os estímulos nocivos forem removidos. 
D) Na pulpite reversível, a dor geralmente é de curta duração. 
E) Pacientes com pulpite reversível não apresentam qualquer tipo de dor. 
 
28. Sobre a histopatologia da cárie de esmalte sem cavitação, leia as sentenças abaixo.  
 

I. A zona translúcida é mais porosa que a zona escura ao ataque da lesão. 
II. O corpo da lesão é o que possui maior porosidade dentre as demais camadas pelo ataque da doença. 
III. A camada superficial apresenta maior resistência ao ataque da lesão que a camada subjacente - corpo da lesão. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) As sentenças I, II e III estão corretas. 
B) Apenas as sentenças II e III estão corretas.  D) Apenas a sentença II está correta. 
C) Apenas a sentença III está correta.  E) Apenas a sentença I está correta. 
 
29. Sobre a cárie dentária, em relação aos aspectos microscópicos, leia atentamente as afirmativas abaixo. 
 

I. O corpo da lesão é a maior das zonas, quando da cárie de esmalte. 
II. Análises microquímicas apontam uma redução de 24% do mineral por unidade de volume, comparada com o 

esmalte normal. 
III. Camada superficial, corpo da lesão, zona escura e zona translúcida são camadas claramente perceptíveis 

microscopicamente, na cárie de esmalte. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I, II e III são falsas. 
B) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.  D) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.  E) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
 
30. Sobre a cárie dentária, analise as afirmativas abaixo. 
 

I. Quando a lesão cariosa invade a dentina, os canalículos dentinários são envolvidos. 
II. Na zona de invasão bacteriana, é possível observar focos de liquefação transversais ou longitudinais. 
III. Na zona de esclerose, é possível observar focos de liquefação transversais. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B) As afirmativas I, II e III são falsas.  D) Apenas as afirmativas I e II são falsas. 
C) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.  E) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
 
31. Sobre as patologias da polpa, leia atentamente as afirmativas abaixo. 
 

I. Fontes mecânicas de dano à polpa incluem os acidentes traumáticos e iatrogênicos por procedimentos dentários. 
II. Estímulos térmicos acentuados podem ser transmitidos através de grandes restaurações metálicas não-isoladas. 
III. Bactérias podem irritar a polpa através de toxinas ou diretamente por extensão de cáries ou transporte via 

vascular. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B) As afirmativas I, II e III são falsas.  D) As afirmativas I e II são falsas. 
C) As afirmativas I e III são falsas.  E) As afirmativas II e III são falsas. 
 
32. Sobre as patologias da polpa, leia atentamente as afirmativas abaixo. 
 

I. Na pulpite hiperplásica, a polpa apresenta-se microscopicamente com infiltrado inflamatório crônico. 
II. Pacientes portadores de pulpite hiperplásica apresentam-se geralmente assintomáticos. 
III. A pulpite hiperplásica apresenta-se geralmente, em polpas de pacientes infantis ou jovens. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B) As afirmativas I, II e III são falsas.  D) As afirmativas I e II são falsas. 
C) As afirmativas I e III são falsas.  E) As afirmativas II e III são falsas. 
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33. Sobre as patologias da polpa, leia atentamente as afirmativas abaixo.  
 

I. Na pulpite irreversível sintomática, a polpa, microscopicamente, pode apresentar-se com infiltrado 
inflamatório e vasos engurgitados. 

II. Na pulpite crônica hiperplásica, pode ser observado, na superfície, epitélio originado dos restos epiteliais de 
Malassez. 

III. Na pulpite crônica hiperplásica, o epitélio que recobre a superfície resulta de metaplasia escamosa de células 
mesenquimais da polpa.  

 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) As afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B) As afirmativas I, II e III são falsas.  D) As afirmativas I e II são falsas. 
C) As afirmativas I e III são falsas.  E) As afirmativas II e III são falsas. 
 
34. Sobre a patologia da polpa dentária, leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. 
 
A) Calcificações pulpares no interior da polpa não são raras. 
B) Considera-se que os cálculos pulpares desenvolvem-se ao redor de um ninho central no tecido pulpar. 
C) As calcificações lineares mostram-se como áreas de calcificação irregular, fibrilar e fina, que, freqüentemente, estão 

paralelas aos vasos. 
D) Os cálculos pulpares podem atingir um tamanho suficiente para serem detectados em radiografias intra-orais. 
E) O tratamento da calcificação pulpar consiste na exodontia do dente comprometido. 
 
35. Sobre as patologias periapicais, é correto afirmar. 
 
A) Nos granulomas periapicais, a polpa apresenta-se necrosada. 
B) Nos granulomas periapicais, a polpa apresenta-se necrosada, ao contrário dos cistos periapicais. 
C) Nos cistos periapicais, a polpa apresenta-se com vitalidade. 
D) Tanto nos granulomas periapicais quanto nos cistos a polpa apresenta-se com vitalidade. 
E) Nos cistos periapicais, o tratamento de escolha é a exodontia. 
 
36. Sobre o granuloma periapical, assinale a alternativa correta. 
 
A) Trata-se de um processo inflamatório crônico, que ocorre no ápice radicular de um dente vitalizado. 
B) Na maioria dos casos, ocorre sintomatologia dolorosa intensa. 
C) Um aglomerado de células gigantes denominado “corpúsculo de Russel”, é um achado microscópico freqüente nesta lesão. 
D) Os granulomas periapicais consistem em tecido de granulação circundado por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso. 
E) 82% dos granulomas periapicais acometem dentes vitalizados. 
 
37. A dor sem a presença de uma doença identificável é reconhecida como 
 
A) aguda. B) mediada pela inflamação. C) hipersensibilidade. D) crônica. E) surda. 
 
38. Pacientes com infecção por HIV (AIDS) 
 
A) devem ser pré-medicados com analgésicos. 
B) apresentam menos risco com a terapia endodôntica que com a extração. 
C) apresentam menos risco com a extração do que com a terapia endodôntica. 
D) apresentam um menor número de complicações durante e após o tratamento. 
E) devem ser pré-medicados com analgésicos, antiinflamatórios e antibióticos. 
 
39. Pacientes portadores de Diabete, que necessitam de terapia endodôntica, 
 
A) não devem receber a terapia facultativa. 
B) devem manter os horários habituais de refeições e a aplicação de insulina. 
C) apresentam melhores resultados com a terapia esteróide intracanal. 
D) curam-se tão bem quanto os não-diabéticos. 
E) apresentam melhores resultados com a terapia antibiótica intracanal. 
 
40. A permissão notificada para a terapia endodôntica exclui 
 
A) as alternativas ao tratamento recomendado. 
B) o procedimento e o prognóstico.   
C) uma descrição com linguagem acadêmica da terapia endodôntica.   
D) riscos importantes e previsíveis. 
E) o prognóstico na ausência do tratamento.  


