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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 
3. A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na 

sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 
4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 

prova. 
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 

irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar o limite 

do espaço para cada marcação. 
7. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas para o 

cartão-resposta. 
8. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do processo de revalidação de diploma o candidato 

que: 

a) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização; 
b) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes ou 

outro candidato; 
c) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova; 
d) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor;  
e) descumprir as instruções contidas no caderno de prova; 
f) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 

meio de comunicação; 
g) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no processo de revalidação de 

diploma; 
h) não se submeter ao controle de detecção de metal; 
i) não permitir a coleta de sua assinatura; 
j) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação do 

processo de revalidação de diploma; 
k) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 
l) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 
m) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.18 do edital (os três últimos candidatos de cada 

turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente). 

9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
caderno de prova e o cartão-resposta. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do processo de revalidação de diploma. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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01 - Em casos de cáries rampantes, é desejável remover todo o tecido cariado rápida e grosseiramente, de modo a alterar 
a flora bucal e assim, interromper os processos de cáries. O material restaurador intermediário de eleição deve ser: 

 

a) Cimento de hidróxido de cálcio. 
b) Cimento de óxido de zinco e eugenol. 
c) Cimento de fosfato de zinco. 
d) Compômero. 
►e) Cimento de ionômero de vidro. 

 
02 - Considere o seguinte estudo de caso hipotético: paciente do sexo feminino, 15 anos de idade, compareceu à clínica 

de odontologia da UFPR apresentando cárie envolvendo a face oclusal no dente 46. Após exame clínico e radiográfico, 
verificou-se lesão cariosa profunda, resposta positiva aos testes de vitalidade pulpar, sem lesão apical. Realizada a 
remoção total da cárie, observou-se que a cavidade ficou muito profunda e sem exposição pulpar. 

 

Assinale a alternativa que corresponde à sequência clínica correta. 
 

►a) Solução de Ca(OH)2 + cimento de Ca(OH)2 + ácido poliacrílico (dentina) e ácido fosfórico (esmalte) + CIV + adesivo. 
b) Solução de Ca(OH)2 + cimento de Ca(OH)2 + ácido fosfórico (esmalte e dentina) + adesivo. 
c) Solução de Ca(OH)2 + cimento de Ca(OH)2 + ácido poliacrílico (esmalte e dentina) + CIV + adesivo. 
d) Detersivo alcalinizante + cimento de Ca(OH)2 + cimento óxido de zinco e eugenol reforçado + ácido fosfórico (esmalte) + 

adesivo. 
e) Detersivo alcalinizante + ácido poliacrílico (dentina) e ácido fosfórico (esmalte) + CIV + verniz a base de nitrocelulose. 

 
03 - Assinale a alternativa correta que corresponde à propriedade desejável do hidróxido de cálcio, utilizado como 

medicação intracanal nos casos de periodontite apical assintomática. 
 

a) Atuar em presença de matéria orgânica, diminuindo a possibilidade de exacerbação do quadro inflamatório após o 
tratamento endodôntico. 

b) Ter ação anti-inflamatória, de maneira semelhante a um anti-inflamatório não esteroidal. 
c) Os íons cálcio são os responsáveis pela elevação do pH em níveis incompatíveis com a vida bacteriana. 
►d) Apresentar dissociação iônica, sendo facilitada pelo tipo de veículo utilizado na sua preparação. 
e) O hidróxido de cálcio somente é utilizado em 10% dos casos. 

 
04 - Qual técnica de anestesia local deve ser utilizada para execução de procedimentos operatórios ou cirúrgicos em dentes 

decíduos e permanentes da mandíbula? 
 

a) Infiltrativa. 
b) Nasopalatina. 
c) Bloqueio maxilar convencional. 
►d) Bloqueio mandibular convencional. 
e) Supraperióstica. 

 
05 - O capeamento pulpar direto em molares decíduos é considerada uma técnica de terapia pulpar vital. Assinale a 

alternativa que apresenta apenas materiais que podem ser utilizados sobre o tecido pulpar exposto. 
 

a) Ácido fosfórico e pasta de óxido de zinco e eugenol. 
b) Agregado trióxido mineral e formocresol. 
►c) Cimento de hidróxido de cálcio e agregado trióxido mineral. 
d) Cimento de hidróxido de cálcio e pasta de óxido de zinco e eugenol. 
e) Formocresol e cimento de hidróxido de cálcio. 

 
06 - O exame clínico é uma manobra empregada pelo cirurgião-dentista com o objetivo de obter informações a respeito do 

paciente e da sua condição de saúde atual e pregressa, com o objetivo de estabelecer um diagnóstico e tratamento. 
 

Em relação ao exame clínico odontológico, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A anamnese faz parte do exame físico e é compreendida como a história evolutiva da doença desde a sua fase 
prodrômica até o estágio de evolução no momento do exame. 

2. Para obter sucesso na inspeção intrabucal, o cirurgião-dentista deve examinar a boca usando um espelho 
odontológico com iluminação adequada e afastando os tecidos moles com auxílio de afastadores ou com espátula 
de madeira. 

3. Os linfonodos em crianças costumam ter um tamanho maior e são pouco sensíveis à palpação. 
4. Durante a anamnese, é importante investigar o tipo, a frequência e o tempo de uso de produtos do tabaco, de 

bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.  



4/7 
 

07 - Assinale a alternativa correta sobre a denominação dada à lesão branca que tem o maior potencial de se malignizar. 
 

►a) Leucoplasia verrucosa. 
b) Leucoedema. 
c) Líquen plano. 
d) Leucoplasia pilosa. 
e) Candidíase leucoplásica. 

 
08 - Considere o seguinte estudo de caso hipotético:  paciente do sexo masculino, com 26 anos de idade, apresenta-se no 

consultório com um crescimento nodular, de base séssil, localizado em gengiva inserida, entre os dentes 42 e 43, com 
aproximadamente de 10 mm de diâmetro, de coloração vermelha intensa e sangramento à palpação. No exame 
radiográfico, não se observam alterações nos tecidos duros. Assinale a alternativa correta quanto à hipótese 
diagnóstica correta. 

 

a) Lesão central de células gigantes. 
b) Hiperplasia fibrosa inflamatória. 
►c) Granuloma piogênico. 
d) Fibroma cemento ossificante periférico. 
e) Hiperplasia fibrosa focal. 

 
09 - Um paciente adulto do sexo masculino foi encaminhado por um médico cardiologista para realizar a remoção de um 

dente que apresenta lesão de cárie avançada. O médico informou que o paciente é portador de arritmia cardíaca 
refratária à terapia com medicamentos antiarrítmicos. Após o exame clínico, foi constatada a necessidade da realização 
da exodontia. Qual o anestésico local recomendado para proceder o atendimento clínico de forma segura desse 
paciente? 

 

a) Lidocaína 2% com norepinefrina 1:50.000. 
►b) Prilocaína 3% com felipressina 0,03 UI/ml. 
c) Mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000. 
d) Bupivacaína 0,5% com epinefrina 1:200.000. 
e) Mepivacaína sem vasoconstritor. 

 
10 - Durante atividade esportiva, um adulto do sexo masculino recebeu um trauma direto na cavidade bucal. Ao exame 

clínico, notou-se que o incisivo central superior esquerdo apresentava sangramento pelo espaço periodontal e estava 
deslocado parcialmente do alvéolo, impedindo até a oclusão. Qual é o diagnóstico para esse caso? 

 

a) Avulsão. 
b) Concussão. 
c) Subluxação. 
d) Fratura do processo alveolar. 
►e) Luxação. 

 
11 - Considere as seguintes situações: 
 

1. Infecção em dentes decíduos. 
2. Embriopatia por rubéola. 
3. Trauma em dentes decíduos. 
4. Ingestão excessiva de fluoretos. 

 

Assinale a alternativa que condiz com situações que podem estar relacionadas à alteração de desenvolvimento do 
esmalte em dentes permanentes. 

 

a) Somente as situações 1 e 2 estão corretas. 
b) Somente as situações 3 e 4 estão corretas. 
c) Somente as situações 1, 2 e 3 estão corretas. 
d) Somente as situações 2, 3 e 4 estão corretas. 
►e) As situações 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 

 
12 - Paciente do sexo masculino, 47 anos de idade, tabagista. Apresenta presença de biofilme em 89% das faces dentais, 

perda média de inserção de 6 mm, com 46,5% dos sítios apresentando profundidade de sondagem maior que 3 mm, 
com sangramento à sondagem e perda de inserção clínica nos mesmos sítios. Assinale a alternativa que apresenta o 
diagnóstico correto. 

 

a) periodontite crônica localizada. 
►b) periodontite crônica generalizada. 
c) periodontite agressiva localizada. 
d) periodontite agressiva generalizada. 
e) periodontite como manifestação de doenças sistêmicas. 
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13 - Classifique os seguintes procedimentos como procedimento ressectivo (1) ou procedimento regenerativo (2): 
 

(   ) Tunelização. 
(   ) Hemissecção e ressecção radicular. 
(   ) Regeneração tecidual guiada. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) 1 – 1 – 2. 
b) 2 – 1 – 2. 
c) 1 – 2 – 1. 
d) 1 – 2 – 2. 
e) 2 – 2 – 2. 

 
14 - De acordo com dados do último levantamento nacional, na idade de 5 anos, a média ceo-d foi de 2, 3 e na maioria dos 

casos o componente cariado foi responsável por cerca de 80% do índice nessa idade. Com relação aos fundamentos 
de cariologia, é correto afirmar que: 

 

►a) o nível educacional dos pais e o acesso regular ao cirurgião-dentista podem influenciar no desenvolvimento de lesões 
cariosas. 

b) indivíduos que apresentam menos lesões de cárie na dentição decídua têm maior risco de desenvolver novas lesões de 
cárie na dentição permanente. 

c) essa doença infecciosa e contagiosa produz quadros agudos sem intercorrência de casos crônicos. 
d) é um processo estritamente dependente da interação entre microbiota específica e superfície dentária susceptível. 
e) a transmissão de estreptococos do grupo mutans ocorre na primeira infância, em um curto período denominado janela de 

infectividade, entre 6 e 10 meses de idade. 
 
15 - Um preparo para coroa total deve seguir determinações previstas e adequadas, a fim de prover certas características 

à prótese fixa unitária. Quanto aos princípios de preparo em prótese fixa, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os princípios biológicos envolvem, principalmente, a determinação do tipo de término do preparo. 
b) De acordo com a mecânica, a conicidade das vertentes triturantes das cúspides de contenção é responsável pela retenção 

friccional. 
►c) As paredes adjacentes responsáveis pela área de retenção friccional não devem ser totalmente paralelas, para que não 

haja falta de adaptação cervical após cimentação da coroa. 
d) A estética em preparos trata especificamente da cor do substrato que se está preparando. 
e) A quantidade de desgaste em preparos para coroa total está ligada à quantidade de esmalte do dente em questão. 

 
16 - O cimento utilizado para fixação de uma coroa total sobre o dente preparado é fundamental para vedamento do espaço 

entre a parede do preparo e a parede interna da coroa. O cimento deve ser biocompatível, insolúvel, além de opacificar 
ou reproduzir a cor do substrato do preparo. Entretanto, é sabido que a estabilização da prótese, assim como sua 
retenção, está diretamente vinculada ao desenho geométrico do preparo dentário. Ainda, a quantidade de desgaste é 
determinada pelo material reabilitador, uma vez que este deve exigir uma quantidade de desgaste suficiente para sua 
acomodação. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. 

 

a) O desgaste da superfície oclusal, no preparo para coroa total, não está vinculada à resistência do material restaurador. 
b) A angulação do longo eixo do preparo não deve variar nas superfícies axiais de acordo com a posição do dente, isto é, 

deve ser sempre paralelo ao longo eixo do dente, independentemente da inclinação deste. 
c) Quanto maior o paralelismo do término do preparo, maior será a resistência da peça protética. 
►d) A quantidade de desgaste deve ser respeitada nos dentes vitais, além de outras características, para que não haja 

comprometimento pulpar, e nos não vitais, para que haja homogeneidade de espessura do material da coroa. 
e) Coroas compostas por apenas um material possibilitam sempre um menor desgaste, independentemente do material 

restaurador, como, por exemplo, um preparo para cerâmica pura feldspática. 
 
17 - Coloque na sequência correta os procedimentos de processamento manual do filme radiográfico. 
 

(   ) Enxaguar o filme em água corrente. 
(   ) Imergir o filme no fixador. 
(   ) Secar o filme e montá-lo para visibilidade. 
(   ) Imergir o filme no revelador. 
(   ) Lavar o filme em água corrente por aproximadamente 10 minutos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) 2 – 4 – 5 – 3 – 1. 
b) 4 – 5 – 2 – 1 – 3. 
►c) 2 – 3 – 5 – 1 – 4. 
d) 3 – 2 – 1 – 4 – 5. 
e) 1 – 4 – 5 – 2 – 3. 

 
18 - Com relação às avulsões de incisivos permanentes em crianças, é correto afirmar que: 
 

►a) quanto menor o tempo extra-alveolar, tanto menor o risco de uma reabsorção radicular. 
b) uma raspagem mecânica da superfície radicular aumenta a possibilidade de sucesso. 
c) leite e soro fisiológico não são indicados para a conservação de dentes avulsionados. 
d) o tratamento endodôntico extrabucal (antes do reimplante) é um fator que favorece o sucesso clínico. 
e) o reimplante deve ser a última opção de tratamento nesses casos.  
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19 - Com relação aos códigos e critérios preconizados pela Organização Mundial de Saúde para o diagnóstico e registro 
de cárie da coroa dentária, assinale a alternativa correta. 

 

a) Quando o dente foi extraído por outras razões que não a cárie dental, como doença periodontal ou planejamento 
ortodôntico, ele é excluído do CPO sem receber código. 

►b) O dente é considerado cariado quando apresenta lesão em fóssula ou fissura com esmalte socavado ou amolecimento 
detectável de assoalho ou parede. 

c) É considerada coroa hígida a que apresenta fóssulas ou fissuras pigmentadas no esmalte sem sinais visíveis de esmalte 
socavado ou amolecido. 

d) Qualquer dente com descoloração ou mancha rugosa resistente à pressão da sonda é considerado cariado. 
e) No código referente à coroa restaurada com cárie, há distinção entre cáries primárias e secundárias, ou seja, se as lesões 

estão ou não em associação física com a(s) restauração(ões). 
 
20 - As formas de utilização de fluoretos como os bochechos, soluções, géis e vernizes vêm sendo empregadas tanto como 

método preventivo de âmbito populacional quanto para uso individual. É recomendável a aplicação tópica de flúor 
profissional nos seguintes casos: 

 

1. Dentes em erupção. 
2. Pacientes que usam aparelhos ortodônticos. 
3. Pacientes com fluxo salivar aumentado. 
4. Após cirurgia periodontal. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente o item 1 é verdadeiro. 
b) Somente o item 3 é verdadeiro. 
c) Somente os itens 2 e 4 são verdadeiros. 
►d) Somente os itens 1, 2 e 4 são verdadeiros. 
e) Os itens 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros. 

 
21 - Ao interpretar uma imagem radiográfica radiolúcida, pequena, bem delimitada, associada ao ápice de um dente 

desvitalizado, podemos sugerir que se trata de: 
 

a) cisto periodontal apical. 
►b) granuloma periapical. 
c) abscesso periapical. 
d) displasia cementária periapical. 
e) pericementite periapical. 

 
22 - A angulação incorreta durante a obtenção de uma radiografia resulta em uma imagem ruim ou com erro. Sendo assim, 

uma angulação vertical excessiva na técnica periapical resulta em imagens: 
 

a) sobrepostas. 
b) parciais. 
c) borradas. 
►d) encurtadas. 
e) alongadas. 

 
23 - Considerando as lesões fundamentais que podem ocorrer na mucosa bucal, analise as seguintes afirmativas: 
 

1. Manchas ou máculas podem surgir sobre outro tipo de lesão fundamental, como pápulas, nódulos ou placas. 
2. A erosão representa perda parcial do epitélio, com exposição do tecido conjuntivo subjacente. 
3. Vesículas, bolhas e pápulas são lesões semelhantes em todos os seus aspectos e podem ser únicas ou múltiplas. 
4. Nódulos são lesões sólidas, bem definidas, com localização superficial ou profunda e formadas por tecido 

epitelial, conjuntivo ou misto. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
24 - Para retenção de coroas metalocerâmicas de dentes despolpados e com pouco remanescente coronário, o uso de 

retentores metálicos fundidos é uma boa opção. Nesse sentido, assinale a alternativa correta no que diz respeito aos 
retentores intrarradiculares. 

 

a) O princípio fundamental dos núcleos metálicos fundidos é o reforço da estrutura remanescente, principalmente quando 
este núcleo é cimentado com cimento fosfato de zinco. 

►b) No planejamento de retentores, deve-se observar a espessura de raiz, o suporte periodontal e o tamanho da futura coroa. 
c) Os retentores metálicos são muito versáteis em relação à sua indicação, entretanto são mais indicados para regiões 

estéticas, sob cerâmicas puras em dentes com bastante remanescente coronário e biotipo gengival fino. 
d) A quantidade de remanescente de obturação no ápice do canal é irrelevante para a confecção dos núcleos metálicos 

fundidos. 
e) O tipo da liga metálica pode interferir no planejamento de um retentor metálico para raízes finas, ou canais amplos, 

entretanto essa informação não é relevante para a prática clínica.  



7/7 
 

25 - Assinale a alternativa que apresenta substância que pode ser utilizado(a) para pulpotomia de molares decíduos. 
 

►a) Formaldeído. 
a) Agregado trióxido mineral (MTA). 
b) Iodofórmio. 
c) Paramonoclorofenol canforado. 
d) Tricresol formalina. 

 
26 - Sobre o preparo químico-mecânico de canais curvos, assinale a alternativa correta. 
 

a) Ao se realizar a técnica de escalonamento no sentido ápice-coroa, é menos provável ocorrerem defeitos no preparo do 
terço apical do que com a técnica de escalonamento no sentido coroa-ápice. 

b) O preparo da região apical deve ser limitado ao correspondente com a lima tipo K nº 25. 
c) Devemos utilizar somente instrumentos confeccionados com ligas de níquel-titânio, devido à sua elevada flexibilidade, 

evitando, assim, acidentes no preparo. 
d) Os instrumentos de aço inox devem ser pré-curvados de acordo com o ângulo de curvatura do canal, e então inseridos e 

utilizados apenas com movimentos de limagem. 
►e) O acesso radicular ou preparo cervical é fundamental para reduzir interferências na região cervical e contribuir para a 

manutenção da curvatura apical. 
 
27 - Uma paciente de 15 anos de idade chegou ao consultório odontológico acompanhada pela mãe e durante anamnese 

verificou-se que a dieta é composta principalmente por carboidratos e que foi realizado um tratamento ortodôntico 
com outro profissional, concluído há um ano. Além disso, a paciente relata incômodo com linhas esbranquiçadas, sem 
cavidades, nas regiões cervicais dos dentes 13, 14, 15, 23, 24, 25. Ao realizar o exame clínico, o cirurgião-dentista 
observou que essas manchas brancas estão rugosas e opacas e o acúmulo de biofilme é intenso. Com base nos dados 
expostos, qual é a conduta mais adequada para o caso? 

 

a) Realização de restaurações classe V com resina quimicamente ativada nos dentes 13, 14, 15, 23, 24 e 25 que apresentam 
doença cárie instalada. 

b) Orientações sobre dieta e acompanhamento anual no consultório odontológico para as lesões cariosas ativas dos dentes 
13, 14, 15, 23, 24 e 25. 

►c) Orientações sobre higienização bucal, dieta e realização de quatro sessões semanais de aplicação de verniz com fluoretos 
nos dentes afetados, os quais apresentam manchas brancas ativas de cárie. 

d) Realização de facetas de cerâmica nos dentes 13, 14, 15, 23, 24 e 25, pois o preparo para faceta exige desgaste dentário 
que diminui a possibilidade de novas lesões. 

e) Aplicação tópica de gel de fluoreto de sódio na concentração de 37% nos dentes, em sessão única nos caninos e pré-
molares superiores atingidos. 

 
28 - Considere os seguintes objetivos: 
 

1. Controlar exsudação persistente e neutralizar produtos tóxicos. 
2. Solubilizar matéria orgânica remanescente e atuar como barreira físico-química contra a infecção ou reinfecção 

por microrganismos presentes no meio bucal. 
3. Complementar a ação antimicrobiana após o preparo químico-mecânico. 
4. Atuar apenas como agente responsável pela completa descontaminação do sistema de canais radiculares. 
5. Impedir a proliferação de microrganismos que sobrevivam ao preparo químico-mecânico. 

 

Assinale a alternativa correta que contém os objetivos da utilização de uma medicação no interior do sistema de canais 
radiculares após o preparo químico-mecânico. 

 

a) Somente 1 e 4 estão corretas. 
b) Somente 2 e 5 estão corretas. 
c) Somente 1, 3 e 4 estão corretas. 
d) Somente 2, 3 e 4 estão corretas. 
►e) Somente 1, 2, 3 e 5 estão corretas. 

 
29 - Em relação aos testes clínicos para determinar a vitalidade pulpar, é correto afirmar: 
 

a) O teste pelo frio é menos confiável que o teste pelo calor. 
b) O teste da percussão é mais confiável que o teste pelo frio. 
c) O teste pelo frio e da percussão vertical são mais confiáveis que o teste pelo calor. 
►d) O teste pelo calor é menos confiável que o teste pelo frio. 
e) O teste da percussão vertical é mais confiável que o teste pelo calor. 

 
30 - Qual técnica de anestesia local deve ser utilizada para execução de procedimentos operatórios ou cirúrgicos em dentes 

decíduos e permanentes da mandíbula? 
 

a) Infiltrativa. 
►b) Bloqueio mandibular convencional. 
c) Nasopalatina. 
d) Bloqueio maxilar convencional. 
e) Supraperióstica. 


