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QUESTÃO 28 – Recurso Indeferido 
 
Conforme a literatura previamente divulgada GUEDES-PINTO AC. 
Odontopediatria. 9ª ed. São Paulo: Santos, 2016, p.256, o texto correto é: 
 
“Durante o processo de desmineralização os espaços intercristalinos do esmalte 
tornam-se dimensionalmente MAIORES e preenchidos por água ou ar”. 
“Com O AUMENTO dos espaços intercristalinos, à medida que aumenta a perda 
mineral, e a modificação do seu conteúdo, a translucidez do esmalte é alterada, 
o que confere o aspecto característico da mancha branca”.  
 
Sendo assim, a alternativa “b” está incorreta pois faz menção à redução dos 
espaços e não ao seu aumento. 
 
QUANTO À ALTERNATIVA “c”,  
 
c) Espaços intercristalinos pequenos alteram a translucidez do esmalte somente após secagem 
intensa e preenchimento dos espaços por ar, tornando visível a lesão incipiente. 
 
A mesma está correta e de fácil entendimento, pois se refere exatamente à lesão 
incipiente que está claramente explicitada no enunciado da questão. Esta é uma 
condição inerente a lesões pequenas, uma vez que o texto do livro complementa 
que “as lesões mais avançadas são visualizadas após leve secagem ou até 
mesmo em dentes úmidos”, justamente porque nas lesões avançadas os 
espaços intercristalinos são muito maiores do que nas lesões incipientes e no 
esmalte sadio, e isto inicia o tema no mesmo parágrafo da pág. 259, segunda 
coluna. 
 
 
 
 
QUESTÃO 36 – Recurso Indeferido 

A opção “b” é a resposta correta. 
Na alternativa “a” tem o objetivo de observar sinais presentes que, 

adicionados aos sintomas relatados, definirão o PROVÁVEL diagnóstico. 
Portanto, a forma como está escrita a afirmativa na questão 36 está incorreta. É 
diagnóstico provável e não o diagnóstico definitivo. 

 
 

 



QUESTÃO 37 – Recurso Indeferido 
 Para que a assertiva “c” fosse considerada correta, conforme requer a 
candidata, deve ser observado que a questão trata do exame completo, portanto, 
estão faltando os recursos complementares de exame, como o exame 
laboratorial e testes especiais. Por estar incompleta, a afirmativa na questão foi 
considerada incorreta. 
 A resposta correta é a “d”. 
 
 
 
QUESTÃO 41 – Recurso Indeferido 
 A alternativa “c” é a resposta correta. 
 A opção “a” está incorreta. Deve ser considerado que o estado psicológico 
da criança influenciará na execução dos procedimentos clínicos, interferindo no 
sucesso do tratamento (a saúde geral e o uso de medicamentos não 
influenciarão na execução dos procedimentos clínicos pelo profissional). Deve 
ser observado que na página 303 do livro GUEDES-PINTO, A. C.; BONECKER, 
M.; RODRIGUES, C. R. M. D. (Org.). Fundamentos de Odontologia: 
Odontopediatria. São Paulo: Santos, 2010, os autores fazem referência a que “a 
condição sistêmica pode interferir na recuperação da área traumatizada”, mas 
não influenciando na execução dos procedimentos clínicos. 
 A opção “b” está incorreta. Deve ser considerada a idade da criança para 
relacionar com o ciclo biológico em que o dente decíduo se encontra (e não 
somente ao dente permanente). 
 A opção “d” está incorreta. Deve ser considerada a oclusão dos arcos 
decíduos, se é do tipo I ou II de Baume. Não houve erro de digitação, a palavra 
digitada foi Balem, tornando a assertiva incorreta.  
 
 
 
QUESTÃO 44 – Recurso Deferido – Questão anulada 
 A questão deve ser anulada pois as assertivas “a” e “d” estão corretas. 
 
 
 
QUESTÃO 45 – Recurso Indeferido 
 A alternativa I está correta e este conhecimento está bem consolidado na 
prática odontopediátrica, respaldada pela literatura recomendada. A alternativa 
II complementa o raciocínio. Todas estão corretas. 
 
 
 
QUESTÃO 49 – Recurso Deferido – Questão anulada 
 Houve um lamentável erro no momento da digitação da palavra 
“paramonoclorofenol” na questão, o que causou interpretação duvidosa para 
alguns candidatos. Portanto, a questão deve ser anulada. 
 Quanto ao questionamento da candidata sobre a manipulação da pasta 
Guedes, esta encontra-se à página 470, ao final da segunda coluna no livro     
GUEDES-PINTO AC. Odontopediatria. 9ª ed. São Paulo: Santos, 2016.  
 



QUESTÃO 50 – Recurso Indeferido 
 A literatura anexada pela candidata já responde ao seu questionamento. 
O profissional pode preferir que a mãe permaneça na sala de espera, mas não 
pode impor.  Na assertiva “a” da questão a atitude autoritária está clara, uma vez 
que está se referindo à postura do profissional de não permitir a presença dos 
pais. Portanto, é uma afirmativa incorreta. 
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