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QUESTÃO 36 – Recurso Indeferido 
 

A opção “b” é a resposta correta. A palpação desta região coincide com 
a posição da cadeia submandibular. E a palpação da borda anterior inferior da  
mandíbula com a submentoniana. 
 
QUESTÃO 27 – Recurso Indeferido 

A opção “d” é a resposta correta. Na letra “a” o erro é que seriam fissuras 
mal coalescidas como risco de cárie. Na “b” na realidade o risco de cárie diminui 
após a oclusão funcional devido ao menor acúmulo do biofilme. Na letra”c”, o 
correto seria que a maturação secundária é responsável pela remineralização e 
depende da presença de flúor. Portanto, só há uma resposta correta, e não duas 
respostas como requer a candidata. 

Estas considerações podem ser acessadas à página 250 da 9ª edição do 
livro adotado: GUEDES-PINTO AC. Odontopediatria. 9ª ed. São Paulo: Santos, 
2016. 

QUESTÃO 24 – Recurso Indeferido 

 A opção “e” constitui a resposta.  

 Quanto ao questionamento da candidata quanto à letra “a” da questão, 
deve ser observado que a média de início da erupção do primeiro dente decíduo 
é de 6 a 8 meses (o que foi colocado na opção “b” desta mesma questão), mas 
os autores definem como período de “normalidade” a erupção entre 4 meses e 
1 anos e 3 meses de idade. Ou seja, nesta faixa de idade não há indicação para 
o profissional avaliar como sendo anormalidade relacionada ao processo de 
erupção. À pág 154 os autores indicam o exame radiográfico a partir de 1 ano e 
4 meses de idade, caso não tenha ocorrido a erupção do primeiro dente decíduo. 
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