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ODONTÓLOGO – E 
 
Questão 23 
Entende-se por perda coronária extensa, quando há comprometimento de diversas paredes e cúspides 
dentárias, o que torna o dente frágil; sujeito à fratura devido a pressão e forças mastigatórias. Daí opta-
se pela reconstituição dentária com as coroas de aço, em caso de dentes temporários, pois as coroas 
protegem os dentes frágeis e resistiriam aos esforços mastigatórios, que não incidiriam direto nas 
enfraquecidas paredes restantes do dente.  Assim mantemos como correta a resposta “C” 
Bibliografia Referenciada: 
“Manual de Odontopediatria” 
Guedes Pinto, A.C. / Issao, M. 
11ª. Ed.  Livraria e Editora Santos.  Capítulo XVII – Pags. 311/318. São Paulo; 2006 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 26 
A reposta correta continua sendo a de letra “E” 
“O conceito de iniquidade social em saúde é particularmente importante para o entendimento de 
padrões epidemiológicos e nos remete à justiça social, e de quando o reconhecimento de direitos 
humanos fundamentais potencialmente promove o processo de saúde” 
Bibliografia Referenciada:  
“Promovendo a Saúde Bucal na Infância e Adolescência: Conhecimentos e Práticas”.  
Bönecker, M / Sheihan, A. 
Livraria Editora Santos; São Paulo; 2004 ; pag. 83 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990; Lei Federal 8.669/1990) 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 29 
A pergunta está bem clara quando relaciona a distância da face distal do 2º. Molar inferior com o ramo 
da mandíbula, sendo esta situação classificada como “Classe”, segundo os autores citados na pergunta. 
O que o reclamante refere-se é quanto a posição do 3º. Molar inferior incluso em relação a esta 
distancia. Aí sim, poderá ser classificada como Classe I, II ou III, o que não foi perguntado na questão. 
A resposta “B” marcada pela reclamante refere-se a outro tipo de classificação 
Assim mantemos a resposta “D” como correta. 
Bibliografia Referenciada: 
“Cirurgia Buco Maxilofacial: Diagnóstico e Tratamento. 
Prado, R. \ Salim, M. 
Ed. Medsi;  Pag. 158; Rio de Janeiro, 2004 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 35 
O Plano de Tratamento está dividido em 4 fases. 
“Na promoção de saúde, o enfoque maior é dado nas fases preparatória e de manutenção ao contrário 
da Odontologia curativa, que prioriza a fase restauradora”. 
“1a. fase: Sistêmica -  Dar ao organismo condições para que o tratamento não coloque em risco o 
funcionamento de nenhum de seus sistemas”. 
Mantida a resposta de letra “A” como correta. 
Bibliografia Referenciada: 
Manual de Odontopediatria 
Guedes Pinto, A.C. / Issao, M. 
11ª. Ed. – Pag. 78 – Plano de Tratamento. Livraria Editora Santos; 2004 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 37 
“O objetivo da fase preparatória é o de diminuir ou controlar a atividade das doenças e estabelecer 
medidas para o risco futuro...” 
“Inclui-se nesta fase as manobras de:  Adequação do meio bem como todos os procedimentos 
preventivos, tais como: Controle da placa, Motivação para a higiene bucal, Fluorterapia, Aplicação 
de selantes, Agentes químicos (tais como: Cariostáticos, Clorexidina e Controle da dieta)”. 
Observa-se pelo texto que estas medidas são situações prévias para que se possa preparar o paciente 
para realizar os tratamentos odontológicos necessários e, por nenhum momento observa-se a profilaxia 
antibiótica pois a fase visa adequar o meio bucal para futuros tratamentos. 
Deste modo mantemos a resposta de letra “C” como correta. 
Bibliografia Referenciada:   
Manual de Odontopediatria 
Guedes Pinto, A.C. / Issao, M. 
11ª. Livraria Editora Santos; São Paulo, 2004   Pag. 78 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 40 
A Azitromicina está melhor indicada para os pacientes alérgicos à Penicilina, o que é recomendado pela 
“American Heart Association” (1997): 
As Cefalosporinas não devem ser empregadas em pacientes com história prévia de reações 
alérgicas imediatas às Penicilinas” de acordo com o que está descrito na literatura abaixo. 
Assim, mantemos a resposta de letra “A” como correta. 
Bibliografia Referenciada: 
Atualização Clínica em Odontologia. 
Gonçalves, A. E. / Gentil, S. N. 
Ed. Artes Médicas, São Paulo, 2004 
Pag. 218 – Tabela 1: Observações. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 41 
Esta questão deverá ser ANULADA face a um equívoco na posologia do Medicamento 
Amoxicilina. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- QUESTÃO ANULADA 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 43 
Mantemos como correta a resposta referente a letra “C” pois o termo diascopia ou vitropressão 
refere-se ao exame de observação por transiluminação ou atraves de diapositivos, (exame no qual se 
faz a compreensão dos tecidos para diferenciar por exemplo lesões hemorrágicas de lesões 
enegrecidas nas lesões da cavidade bucal o que não se aplica ao diagnóstco das patologias da ATM). 
Diascopia é tambem denominada de Vitropressão que consiste na visualização atraves do vidro, o que 
não é o caso perguntado ou seja, quando aplicado às patologias da ATM. 
Bibliografia Referenciada: 
“Diagnóstico Bucal” 
Boraks, S.3ª. Ed. Editora Artes Médicas;  
São Paulo; 2001 
Capítulo: Exames Complementares de Interesse em Estomatologia  
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 49 
Mantemos a resposta “C” como correta. Vejamos: 
“São características da Enfermidade: 
Inflamação gengival e esfoliação de dentes temporários e permanentes, lesões cutâneas 
hiperceratóticas leves e bem demarcadas, caráter recessivo autossômico”. 
Bibliografia Referenciada: 
Enfermidade Periodontal em niños y adolescentes. 
Baer, P.N. / Benjamin, S.D. 
Editorial Mundi; Buenos Aires; 1975 
Página 203 – Síndrome de Papillon Lefevre 
“Las seguintes, son características de esta enfermidade.......” 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 50 
 “O Modelo de Crença em Saúde (Hafner, D.P./ Janz, N.K /Becker, M.N.), considera que os indivíduos 
irão adotar comportamento preventivo se sentirem-se susceptíveis a doença, se esta for identificada 
como suficientemente severa para afetar algum aspecto de seu estilo de vida......”. 
Este texto reafirma que a alternativa “C” é a resposta correta. Além de estar contido em vários temas 
do conteúdo programático da prova 
Bibliografia Referenciada: 
“Promovendo a saúde bucal na infância e adolescência: Conhecimentos e práticas” 
Bönecker, M. / Sheiham, A.  
Ed. Santos, 2004, São Paulo -  Pag. 104 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 


