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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

           No começo da tarde desta quarta-feira (10), o 

ministro Joaquim Barbosa foi eleito presidente do Supremo 

Tribunal Federal. Nove dos dez ministros da Corte votaram em 

Barbosa, que atualmente é o relator do processo do mensalão. 

Ele será o primeiro negro a assumir o posto no país.  

           Pela tradição do STF, a presidência deve ser definida 

com base no critério antiguidade. Um dos votos foi para o 

ministro Ricardo Lewandowski. O novo presidente, que cumpre 

dois anos de mandato, é eleito por meio de um sistema de 

rodízio entre os integrantes da instituição, permitindo a 

alternância do poder.   

             "Eu gostaria de agradecer a todos os colegas pela 

confiança em eleger-me ao cargo de presidente da corte", 

afirmou Barbosa. (Revista Época) 

 

1- No texto, há o emprego do vocábulo „mensalão‟, termo 

cunhado recentemente pelo ex-deputado Roberto Jefferson ao 

denunciar determinada prática realizada ilegalmente com 

dinheiro de campanhas eleitorais. Assinale a alternativa abaixo 

que contém uma interpretação verdadeira do significado que o 

termo tomou no vocabulário da atualidade: 

 

A. Mensalidade 

B. Mesada 

C. Propina 

D. Crime eleitoral 

E. Golpe político 

 

2- O vocábulo „mensalão‟ é formado pelo adjetivo „mensal‟ 

acrescido do sufixo „ão‟. Acerca desse acréscimo assinale a 

alternativa correta: 

 

A. O sufixo „ão‟ tem valor afetivo na palavra em questão. 

B. Em „mensalão‟, o sufixo foi acrescentado pelo seu valor 

ético. 

C. „ão‟ foi empregado incorretamente no vocábulo, pois 

esse sufixo só pode ser empregado no sentido 

aumentativo. 

D. O sufixo assume um valor pejorativo. 

E. O sufixo „ão‟ é geralmente acrescido a termos que se 

referem a atos contrários à lei. 

 

3- Segundo o texto, „Pela tradição do STF, a presidência 

deve ser definida com base no critério antiguidade.’ Isso 

quer dizer que o critério de antiguidade: 

 

A. É uma convenção 

B. É uma obrigatoriedade 

C. É antiquado 

D. É imperativo 

E. É imprevisível 

 

4- „permitindo a alternância do poder.’  

 

Assinale a alternativa correta quanto à análise da oração 

destacada e sua relação com os outros termos do período. 

 

A. Tem valor de adjetivo, embora não seja introduzida por 

um pronome relativo. 

B. Não pode ser classificada como oração, pois o verbo está 

numa forma nominal. 

C. É uma oração e acrescenta uma informação suplementar 

a um termo já explicito. 

D. Não é uma oração e funciona como complemento a um 

nome reafirmado em termo anterior. 

E. Apenas seria oração se estivesse na forma reduzida de 

infinitivo. 

5- Assinale a alternativa correta acerca das intenções do autor 

do texto: 

 

A. O leitor comum seria incapaz de identificar os elementos 

de crítica apenas observando as imagens. 

B. A imagem formada por duas partes de certo modo 

antagônicas é a chave de leitura do contexto criado para 

criticar a devastação da natureza. 

C. A divisão da imagem em duas partes deixa clara a ação 

que a evolução das espécies, inclusive da humana, teve 

no planeta até o momento presente. 

D. Numa charge o contexto é tudo. Por isso, o diálogo entre 

público alvo e conhecimento de mundo se estabelece de 

maneira precária no texto acima. 

E. Criticar a ação do homem é o elemento desencadeador da 

produção do autor. Isso fica claro quando vemos o 

elemento humano em total destaque na imagem acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Qual a alternativa correta acerca do humor no texto? 

 

A. O humor acontece já no primeiro quadrinho, quando um 

dos falantes faz uma proposta inusitada ao outro. 

http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/joaquim-barbosa/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/mensalao/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/ricardo-lewandowski/
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B. Dá-se pela incapacidade que os interlocutores apresentam 

em utilizar o código (a língua portuguesa). 

C. Há expressões que foram empregadas fora do seu sentido 

„de dicionário‟, o que dificulta o alcance do humor pelo 

autor do texto. 

D. Na verdade, o humor se dá apenas pelo contexto 

incomum em que ocorre a ação, muito mais do que pelo 

emprego da linguagem. 

E. Ele ocorre pelo deslocamento da expressão de seu 

sentido habitual. 

 

7- A ideia central do texto está na oposição entre dois 

conceitos. São eles: 

 

A. Humor e crítica 

B. Comédia e tragédia 

C. Senso crítico e senso comum 

D. Conotação e Denotação 

E. Linguagem Verbal e Não- Verbal 

 

8- Na construção: „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia 

a pé.‟ Observe o emprego dos verbos sublinhados em relação 

ao período como um todo e assinale a alternativa correta: 

 

A. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal só 

se realizará se a condição se der anteriormente. 

B. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal se 

situa posteriormente á condição. 

C. Estão no futuro do pretérito e indicam que a ação verbal é 

posterior à condição. 

D. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição 

desse tempo pelo condicional, principalmente na 

conversação informal. 

E. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição do 

condicional por esse tempo, sobretudo na oralidade. 

 

9- „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé.‟ 

Qual a alternativa correta quanto à relação estabelecida entre as 

orações do período acima? 

 

A. A primeira oração estabelece relação de condição com a 

imediatamente posterior, porém a seguinte é 

independente do período. 

B. A primeira oração estabelece relação de condição com as 

outras duas. 

C. A última oração é coordenada, por isso não depende da 

conjunção da oração anterior para introduzi-la. 

D. As três orações são independentes e apenas se relacionam 

subordinadamente. 

E. A duas orações do período são subordinadas e 

estabelecem entre si uma relação de coordenação. 

 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 

Presidente usa cerveja apenas para angariar simpatizantes e 

trabalhar seu marketing político ou realmente é um 

apreciador? 

 

Seja por uma inteligente ação de marketing para aumentar a 

popularidade, seja porque realmente gosta, a verdade é que nos 

últimos tempos o presidente norte-americano Barack Obama 

vem aparecendo constantemente com um belo copo de cerveja 

nas mãos. E não são copos modestos! 

Preparando terreno para as próximas eleições e após ver sua 

popularidade perder força recentemente, o presidente pode estar 

usando a boa e velha cerveja como forma de ganhar novamente 

a simpatia do eleitor americano. Além disso, seu principal 

opositor, Mitt Romney, é totalmente careta. O candidato da 

oposição para a presidência dos Estados Unidos é mórmon, 

religião com duríssimas restrições à bebida alcoólica. 

Ou seja, se Obama gosta ou não de uma boa cerveja, 

possivelmente não se questiona.  

 

10- Por que o emprego da vírgula é obrigatório no título: 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 
A. Para separar uma oração intercalada entre o sujeito e o 

predicado da oração. 

B. Para isolar o aposto. 

C. Para destacar um vocativo. 

D. Para isolar uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

E. Para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

11 - Qual dos trechos abaixo reitera a dúvida sobre o gosto de 

Barack Obama por cerveja? 

 

A.  „Obama vem aparecendo constantemente com um belo 

copo de cerveja nas mãos.‟ 

B. „não são copos modestos!‟ 

C.  „Seja por uma inteligente ação de marketing para 

aumentar a popularidade, seja porque realmente gosta...‟ 

D. „Preparando terreno para as próximas eleições e após ver 

sua popularidade perder força recentemente‟ 

E. „seu principal opositor, Mitt Romney, é totalmente 

careta.‟ 

 

12- Em qual das alternativas está um texto que foi alterado e 

agora contém um erro de concordância? 

 

A. Mesmo concorrendo com o registro negado pela Lei da 

Ficha Limpa e outros problemas, como falta de 

documentos e atraso em pagamento de multas, quase 6 

mil candidatos receberam 3,4 milhões de voto nas 

eleições de domingo passado.  

B. Levantamento do Congresso em Foco baseado em 

informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra 

que boa parte dos candidatos barrados por decisões 

judiciais ainda estão sub júdice, esperando a análise de 

um recurso para reverter a decisão inicial. 

C. O candidato mais votado entre os que concorreram com 

registro barrado é Celso Giglio (PSDB). Deputado 

estadual, ele disputou a prefeitura de Osasco contra 

outros cinco candidatos. 

D. Seu principal adversário foi Jorge Lapas (PT), que 

substituiu o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) na 

corrida. 

E. Cunha desistiu de concorrer após ser condenado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) por peculato, corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro no processo do mensalão. 

 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/mensalao/
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O amor à distância  

 

Os brasileiros estão ficando cada vez mais móveis. Nascem em 

uma cidade, estudam em outra cidade, arranjam trabalho 

(quando arranjam trabalho) numa terceira, numa quarta, numa 

quinta cidade. Uma situação que repercute nas amizades, na 

relação com parentes e até na vida dos casais. Não é raro hoje 

que homem e mulher passem algum tempo, às vezes um longo 

tempo, separados. No caso de gente jovem, esta situação pode 

resultar de vestibular: o rapaz vai cursar a faculdade num lugar, 

a moça em outro. Curiosamente, problemas também surgem 

quando os dois fazem vestibular para uma mesma faculdade. A 

Folha de São Paulo publicou uma matéria a respeito, mostrando 

os conflitos que emergem quando o casalzinho está disputando 

uma vaga. Um psicoterapeuta foi ouvido a respeito e acabou 

confessando que ele próprio terminara um relacionamento 

quando, ao contrário da namorada, passara no vestibular: “Eu 

não tinha com quem comemorar.”. 

*** 

Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a perspectiva 

de uma separação geográfica não é agradável. Verdade que no 

passado, quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior. Frequentemente a paixão dependia da 

correspondência, do correio. Cartas de amor acabaram fazendo 

história, e isto foi o que aconteceu com os tristemente famosos 

amantes do século doze, Abelardo e Heloísa. 

 

13- Segundo o texto: 

 

A. O brasileiro, ao longo do tempo passou a sentir 

dificuldade de fixar-se em um único lugar até quando 

encontra trabalho. 

B. Faculdade, trabalho e casamento não impedem que o 

brasileiro crie empecilhos à própria mobilidade. 

C. A mobilidade do brasileiro é um fato, e interfere o 

aspecto emocional dos envolvidos. 

D. Um psicoterapeuta usou sua experiência de vida para 

retificar a ideia de que a disputa por uma mesma vaga 

numa universidade pode separar um casal. 

E. Para ilustrar uma história do século XII, o texto cita 

exemplos atuais. 

 

14- Assinale a alternativa em que a mudança na estrutura da 

frase não mudou o sentido que a mesma tem no texto acima: 

 

A. Às vezes homem e mulher passam algum tempo 

separados e não é raro que o passem juntos.  

B. No caso de gente jovem, esta situação pode resultar num 

vestibular. 

C. Ao mesmo tempo, problemas surgem quando os dois 

fazem vestibular para uma mesma faculdade. 

D. A perspectiva de uma separação geográfica não é 

agradável se os dois podem comemorar juntos. 

E. Quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior de se perceber. 

 

 

 

 

 

15- “Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a 

perspectiva de uma separação geográfica não é agradável.” 

 

A expressão sublinhada pode ser substituída por qual dos 

termos abaixo, sem que haja alteração de sentido ou correção 

gramatical? 

 

A. A iminência 

B. A inexistência 

C. O retrocesso 

D. O propósito 

E. A atrocidade 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Anomalia em função a divisão frusta de um germe dental, 

originando duas coroas separadas total ou parcialmente com 

raiz única. É provável que seja de caráter hereditário, pois há 

relatos científicos de ocorrência em indivíduos da mesma 

família e em gerações seguintes. 

 

A. Fusão dental 

B. Geminação  

C. Macroglossia 

D. Dilaceração 

E. Concrescência  

 

17- Coroa anatômica longa, câmara pulpar grande e raízes 

pequenas. Sem etiologia definida, pode ser observado em 

alguns casos de amelogênese imperfeita e ter relação com tal 

patologia. 

 

A. Macroglossia  

B. Fusão dental  

C. Taurodontismo 

D. Concrescência 

E. Geminação  

 

18-Quanto ao Câncer bucal assinale a alternativa incorreta.  

 

A. É mais frequente em mulheres do que em homens e 

atinge principalmente pessoas com mais de 40 anos de 

idade. 

B. O fumo, combinado com o excesso de bebida alcoólica, é 

um dos principais fatores de risco. 

C. Se não for detectado de maneira precoce, o câncer bucal 

pode exigir tratamentos que vão da cirurgia (para a sua 

remoção) à radioterapia ou quimioterapia.  

D. Uma das razões pelas quais este prognóstico é tão 

negativo é o fato de que os primeiros sintomas não serem 

reconhecidos logo  

E. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do 

tratamento. 
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19- Anormalidade genética representada por lesão fibro-óssea 

não-neoplásica, que apresenta e aumento de volume bilateral 

em região posterior de mandíbula, com expansão do processo 

alveolar e ramo ascendente. O exame radiográfico mostra 

radiotransparências múltiplas, multiloculares e bem definidas 

dos maxilares em crianças por volta dos 5 anos de idade. Não 

se preconiza nenhum tratamento, pois a remodelação óssea 

ocorre após o crescimento ósseo. 

 

A. Displasia fibrosa 

B. Doença de Letterer-siwe  

C. Doença do Paget do osso 

D. Querubismo 

E. Reticuloendoteliose  

 

20-Fazem parte do quadro clínico da Sífilis congênita: 

 

I. Dentes de Moon 

II. Queratite intersticial 

III. Goma sifilítica 

IV. Deformidades nos incisivos molares 

 

A. apenas I e II.  

B. apenas II e III.  

C. apenas I, II e III. 

D. apenas II, III e IV. 

E. apenas I, II e IV.  

 

21- As resinas compostas são indicadas para todos os tipos de 

cavidades. São indicadas também para cimentação de peças 

protéticas e pinos intra-radiculares. São vantagens deste 

material, exceto: 

 

A. adesividade. 

B. Estética e estabilidade de cor. 

C. Facilidade de trabalho. 

D. Preparos mais conservadores. 

E. Contração de polimerização que todos os compósitos 

apresentam. 

 

22- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa 

quanto às propriedades do Cimento de ionômero de vidro: 

 

(   )  Possuem um alto valor estético, mantendo a estabilidade de 

cor.  

(   )  Adere-se química e fisicamente aos tecidos dentais, 

permitindo a conservação de tecidos sadios.  

(   )  Não apresenta contração de polimerização.  

(   )  Possuem menor resistência se comparados com as resinas 

compostas e maior resistência que os cimentos de 

ionômero de vidro.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – F – V – V  

B. F – V – V – V  

C. V – F – F – V  

D. V – V – F – V  

E. V – V – F – F  

 

23- Normalmente, os dentes que apresentam maior dificuldade 

nos tratamentos de clareamento são: 

 

I. Dentes desvitalizados com muito tempo de 

escurecimento; 

II. Dentes desvitalizados obturados com cimentos à base 

de prata; 

III. Dentes vitalizados manchados por tetraciclina grau III 

e IV. 

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

24- Assinale a contra-indicação das restaurações indiretas. 

 

A. Estética 

B. Dentes com grande destruição coronária.  

C. Dentes que precisam restabelecer o contorno marginal e 

proximal. 

D. Dentes com coroa clínica muito curta. 

E. Dentes que necessitam de grande ajuste oclusal, por 

extrusão. 

 

25- Segundo Black, a forma de resistência estava fundamentada 

em princípios mecânicos, tais como: 

 

I. Todo esmalte sem apoio deve ser removido.  

II. Paredes circundantes paralelas entre si. 

III. Parede gengival perpendicular ao longo eixo do dente 

e paralela à parede pulpar. 

IV. Ângulos diedros e triedros vivos. 

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I, II e III apenas.  

D. I, III e IV apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

26- Sobre a Farmacologia está incorreto o que se afirma em: 

 

A. O cirurgião-dentista deve ter conhecimento da 

farmacodinâmica, das interações medicamentosas, das 

doses, dos fatores individuais que interferem nos efeitos 

benéficos e dos possíveis efeitos adversos para a 

aplicação de uma terapêutica medicamentosa adequada e 

individualizada.  

B. A farmacodinâmica é o ramo da farmacologia que estuda 

ações e comportamento dos medicamentos ou fármacos 

que ingressam no organismo vivo até sua eliminação, e 

que os fatores individuais que interferem na indicação do 

medicamento podem ser constitucionais, como sexo, 

idade, peso e condicionais, como lactação, gravidez 

desidratação.  

C. As interações medicamentosas podem, por sua vez, trazer 

resultados benéficos ou nocivos aos pacientes, já que a 

associação de medicamentos pode acarretar alterações do 

efeito, da potência, da eficácia, do tempo de atuação e 

eliminação. 
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D. Os efeitos adversos estão em todos os medicamentos, e a 

sua intensidade está associada à dose e ao tempo de uso. 

E. Nenhuma das alternativas.  

 

27- Assinale a alternativa incorreta sobre os Analgésicos 

típicos. 

 

A. São medicamentos utilizados basicamente para o controle 

da dor e são classificados em analgésicos de ação central 

e periférica.  

B. Os analgésicos de ação periférica tem como principal 

atividade aumentar a ação dos mediadores químicos 

liberados principalmente nas terminações nervosas livres.  

C. Os analgésicos de ação central atuam no sistema nervoso 

central e são caracterizados pela morfina, codeína, 

meperidina e tramadol.  

D. São chamados de analgésicos entorpecentes. 

E. Atuam sobre o tono afetivo e componentes emocionais 

da dor. 

 

28- Acerca dos Hemostáticos, julgue os itens a seguir. 

 

I. A hemostasia compreende três fases: vascular, 

plaquetária e plasmática. 

II. Os hemostáticos são substâncias que auxiliam ou 

promovem a hemostasia frente a uma agressão 

vascular com extravasamento sanguíneo (externo ou 

interno). 

III. A fase vascular compreende a retração das 

extremidades dos vasos lesados que se enrola sobre si 

mesma e , dessa maneira, impede a saúda de sangue 

do leito. 

 

A. Todos os itens estão corretos.  

B. Apenas o item I está correto.  

C. Apenas o item II está correto.  

D. Apenas o item III está correto.  

E. Apenas os itens I e II estão corretos.  

 

29- Sobre Antifúngicos, julgue os itens a seguir: 

 

I. Constituem um grupo de drogas com ação fungicida 

ou fungistática. Não apresentam atividade 

antibacteriana. 

II. Os antifúngicos que podem ser comentados para uso 

odomntológico são nistatina, anfotericina B, 

gluconazol e miconazol.  

III. A nistatina é eficaz no tratamento da candidíase oral. 

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

 

 

 

 

30- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa. 

 

(   )  O fluconazol está indicado para tratamento sistêmico da 

candidíase oral.  

(   )  O miconazol é indicado no tratamento tópico de candidíase 

oral e orofaringe.  

(   )  O itraconazol pode ser usado sistemicamente para 

tratamento de candidíase oral.  

 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  

 

A. F – F – V  

B. V – V – F  

C. F – F – F  

D. V – V – V  

E. V – F – V  

 

31- Assinale o antibiótico de uso odontológico de amplo 

espectro e bactericida. 

 

A. ampicilina 

B. dicloxacilina 

C. oxacilina 

D. eritromicina 

E. tetraciclina 

 

32- Deve-se prescrever a paciente diabético:  

 

A. corticóides 

B. sulfas  

C. adrenalina 

D. ácido acetilsalicílico 

E. nenhum dos citados acima 

 

33- O elemento do sangue que desempenha função de 

coagulação é: 

 

A. leucócito  

B. plaqueta  

C. fagócito 

D. hemácia 

E. nenhuma das afirmativas. 

 

34- São características das ondas eletromagnéticas: 

 

A. Podem ser polarizadas.  

B. Produzem interferência. 

C.  São afetadas por campos magnéticos ou elétricos.  

D. São absorvidas ou espalhadas quando de sua interação 

com a matéria.  

E. Propagam-se a 3.000 quilômetros por segundo.  

 

35- Quanto às técnicas radiográficas intrabucais e suas 

variações, o plano que divide a cabeça em lado esquerdo e 

direito é chamado de: 

 

A. Plano sagital mediano  

B. Plano de campos  

C. Plano de Frankfurt 

D. Plano de Weber 

E. Plano de Cienzinski  
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36- Sobre Radiologia, assinale a alternativa incorreta: 

 

A. O conhecimento dos ângulos de incidência do feixe de 

raios X facilita a obtenção de radiografias com imagens 

menos distorcidas e mais próximas das dimensões 

originais das estruturas radiografadas.  

B. Nas radiografias executadas na técnica do paralelismo, 

deve-se posicionar o filme paralelo ao objeto a ser 

fotografado, usar suportes porta-filmes e fazer o feixe 

incidir no terço médio radicular do dente radiografado. 

C. As radiografias interproximais devem ser tiradas com o 

paciente com a boca semicerrada e com o auxílio de um 

dispositivo chamado bite-wing ou asa de mordida. 

D. Os exames radiológicos devem ser considerados exames 

complementares, assim como os exames laboratoriais, na 

prática odontológica e médica. 

E. Nenhuma das alternativas.  

 

37- São alterações na direção das raízes dos dentes durante a 

rizogênese, causando, assim, o desvio de trajetória do longo 

eixo do dente em questão, dando-lhe um aspecto bastante 

peculiar. 

 

A. Giroversão 

B. Dilacerações radiculares  

C. Apinhamento 

D. Supranumerários 

E. Mesiodens  

 

38- É um exame radiográfico de uma glândula salivar, obtido 

após injetar uma substância como meio de contraste no interior 

dos dutos da glândula. Seu objetivo maior é demonstrar se 

existem interrupção nos dutos salivares e aumento ou redução 

do volume desses dutos, lesões e/ou destruições das estruturas 

intraglandulares. 

 

A. Lateral de mandíbula  

B. Tomografia comum e computadorizada  

C. Telerradiografia 

D. Sialografia 

E. Artroscopia  

 

39- São sinais e sintomas da gengivite ulcerativa necrosante. 

 

I. Dor gengival 

II. Mau hálito 

III. Gosto metálico 

IV. Sangramento 

V. Necrose 

 

A. I e II apenas.  

B. II, III e IV apenas.  

C. III, IV e V apenas. 

D. I, II, III e IV apenas. 

E. I, II, III, IV e V.  

 

 

 

 

 

40- Esse tipo de necrose geralmente ocorre devido à morte 

pulpar por infecção bacteriana. A ação das enzimas hidrolíticas 

de origem bacteriana e/ou endógena (neutrófilos), agredindo a 

polpa, tem como resultado a destruição tecidual. 

 

A. Necrose de liquefação  

B. Necrose de coagulação  

C. Necrose de gangrenosa 

D. Necrose residual 

E. Necrose proximal  

 


