
                                                                                                               

RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES ÀS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 

 

Resposta ao recurso contra a etapa de QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA da candidata:  

CHRISTIANNE ALVES LEAL 

 

Questão 26: INDEFERIDO 

 

Justificativa: 

As restaurações adesivas conservadoras são caracterizadas por preparo cavitários conservadores e não 

com extensão preventiva. Livro do Guedes-Pinto 8ª ed. 

 

Portanto a alternativa “c” está incorreta. 

Permanece correta a resposta “d”, isto é “a” e “b” estão corretas. 

 

Questão 38: DEFERIDO 

 

Justificativa: 

 

A palavra correta é “rizólise” 

 

 

Questão 42: DEFERIDO 

 

Justificativa: 

 

Houve um erro na formatação do gabarito nesta questão. A alternativa correta é a letra “e”. 

 

Questão 45: INDEFERIDO 

 

Justificativa: 

Na alternativa “a” de acordo com a pág 356 do Livro do Guedes-Pinto 8ª ed. “O formato da gengiva papilar 

depende do tipo de arco na dentição decídua. Em arco tipo I de Baume (com diastema) o formato da 

papila é trapezoidal, enquanto no arco tipo II o formato é piramidal.” 

 

Na alternativa “c” observe que está afirmando que “notam-se margens gengivais espessas”. 
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Na pag 350 do Livro do Guedes-Pinto 8ª ed. “A gengiva marginal que circunscreve o colo do dente e que 

pode ser identificada por meio de uma discreta depressão é mais evidenciável na detenção decídua, 

parcialmente na mista e menos na permanente” 

 

Portanto a alternativa “c” está incorreta. 

Permanece correta a resposta “a”. 

 

Questão 48: INDEFERIDO 

 

Justificativa: 

Observe que a literatura indica que a anestesia interseptal é indicada “sempre que houver necessidade”. 

Entretanto após anestesia pterigomandibular que anestesia o nervo alveolar inferior e o lingual para 

tratamento dos molares inferiores não há indicação para anestesia interseptal.  

 

Portanto a alternativa “c” está incorreta  

Permanece correta a resposta “d”, “a” e “b” estão corretas 

 

 

Vitória, 17 de fevereiro de 2017.  
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