
                                                                                                               

RESPOSTA AOS RECURSOS REFERENTES ÀS QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA 

 

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

 IZABELLA SOL 

 

Questão 04: INDEFERIDO 

 

Justificativa: O envelhecimento populacional é uma consequência da redução da fecundidade, da 

mortalidade infantil e da mortalidade nas idades mais avançadas, mas não do aumento da expectativa de 

vida, conforme a referência abaixo. Portanto a afirmativa III não está integralmente correta.  

ROUQUAYROL, MZ; ALMEIDA FILHO, N. Epidemiologia e Saúde. 6ª. ed. Rio de Janeiro: MEDSI, 2003. p. 

499 

 

Questão 06: INDEFERIDO 

Justificativa: A alternativa C não está correta, pois a Taxa de Prevalência instantânea não é dada pela 

quantidade de doentes em um ponto definido no tempo e sim pela “frequência da doença ou pelo seu 

coeficiente em um ponto definido no tempo”, conforme referência abaixo.    

ALMEIDA FILHO, N; BARRETO, ML. Epidemiologia & Saúde. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 

p. 99 

 

Questão 12: INDEFERIDO 

 

Justificativa: 

Indefere-se o recurso, pois a questão baseou-se no Documento: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria 

de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério 

da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da 

Saúde, 2012. 110 p. (Série E. Legislação em Saúde). Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/geral/pnab.pdf. Acessado em 30 de novembro de 2016, 

indicado na bibliografia, no qual na página 43, item 4.3.1 São atribuições comuns a todos os profissionais, 

ponto II - Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação 

indicado pelo gestor municipal. Dessa forma, ao observar o conteúdo da questão reafirma-se que a 

alternativa “E“ é a opção correta. 
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Questão 23: INDEFERIDO 

 

Justificativa: 

O significado da palavra “imediato” é “que se faz sem demora” de forma “rápida”, no menor tempo 

possível. 

Quanto ao texto citado do livro de Correa (2011), administrar o medicamento uma hora antes do 

atendimento é profilaxia antibiótica e não dose de ataque na antibioticoterapia por via oral. 

 

Portanto a alternativa “a” está correta. 

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

 

 

Questão 24: DEFERIDO 

 

Justificativa: 

Erro de digitação. O correto seria 250mg/ml 

 

Questão 30: INDEFERIDO 

 

Justificativa: 

Deve ser observado nesta questão que a microinfiltração se refere a uma alteração que pode ocorrer de 

forma mediata. Por outro lado a assertiva da letra “c” se refere à sensibilidade pós-operatória, evento que 

se processa de imediato após o tratamento restaurador. Portanto a afirmativa “c” não se refere ao 

enunciado da questão, podendo ser observada se ocorre a formação de bolhas entre a dentina e o 

material restaurador. 

 

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 43: DEFERIDO 



 

Justificativa: 

A palavra correta é “rizólise” 

 

Questão 45: INDEFERIDO 

 

Justificativa: 

Na alternativa “c” observe que está afirmando que “notam-se margens gengivais espessas”. 

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 47: INDEFERIDO 

 

Justificativa: 

Conforme pag.844 do Livro do Guedes-Pinto 8ª ed. ”sempre se deve considerar o diagnóstico do 

otorrinolaringologista....”  

 

Portanto a alternativa “c” está correta. 

Permanece correta a resposta “e”, todas estão corretas. 

 

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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