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Cargo: B01 - Cirurgião Dentista 20h
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Justificativa

Conclusão (Deferido ou Indeferido)

Resposta Alterada para:

32 - X / 46 - Y / 41 - Z

As estruturas possíveis de serem vistas em uma radiografia panorâmica
convencional são anomalias dentárias, doenças ocultas, cáries de grande
extensão, doença periodontal e a ATM. Apresentadas nas páginas 270 e
271 do livro Radiologia Oral Fundamentos e Interpretação de WHITE e
PHAROAH. Em uma projeção bidimensional como a radiografia
panorâmica convencional não é possível avaliar expansão óssea. Cáries
proximais incipientes devem ser diagnosticadas com exames mais
específicos para esta região como radiografia periapicais ou radiografias
interproximais. As condições de expansão óssea e cáries proximais
incipientes não são diagnosticadas com precisão pela radiografia
panorâmica. Portanto, a banca resolve indeferir o recurso.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

33 - X / 42 - Y / 35 - Z

Para o cálculo anestésico do anestésico local articaína a 4% deve-se levar
em consideração a dosagem máxima (7mg/kg) e aproximar o valor mais
baixo. Sendo assim, o número total e seguro de tubetes seria de 2
tubetes. De acordo com Eduardo Dias de Andrade na 3º Edição do Livro
Terapêutica Medicamentosa em Odontologia de 2013, nas páginas 139140, portanto, a banca resolve indeferir o recurso.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

34 - X / 38 - Y / 49 - Z

De acordo com Eduardo Dias de Andrade na 3º Edição do Livro
Terapêutica Medicamentosa em Odontologia de 2013, na página 140, a
dose da Dipirona recomendada para crianças é de 15mg/kg ao dia.
Totalizando quatro doses diárias aplicadas de 4 em 4 horas para controle
da dor leve a moderada, portanto, a banca resolve indeferir o recurso.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

35 - X / 49 - Y / 48 - Z

Os cistos gengivais do recém-nascido são pequenos, superficiais e com
conteúdo de ceratina, que são encontrados na mucosa alveolar de
crianças. Esses cistos se originam dos remanescentes da lâmina dental.
De acordo com Brad Neville na 3º Edição do Livro Patologia Oral e
Maxilofacial de 2009, na página 692. Os nódulos de Bohn estão
espalhados pelo palato duro, muitas vezes próximo à junção entre os
palatos, e acredita-se que sejam derivados de glândulas salivares
menores de pacientes cemém-nascidos. De acordo com Brad Neville na

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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3º Edição do Livro Patologia Oral e Maxilofacial de 2009, na página 26.
Portanto, a banca resolve indeferir o recurso.
36 - X / 50 - Y / 45 - Z

O cimento de óxido de zinco e eugenol do tipo II está indicado para
cimentação provisória de longa duração de próteses fixas de acordo com
a especificação ANSI/ADA nº 30 ou ISO 3107 descrita na página 331 do
livro Phillips Materiais Dentários de 2013 do autor Anusavice.Para
obturações provisórias o cimento de óxido de zinco e eugenol indicado é o
tipo IV. Para obturação provisória e bases isolantes térmicas o cimento de
óxido de zinco e eugenol indicado é o tipo III. Para cimentação provisória
o cimento de óxido de zinco e eugenol indicado é o tipo I. O cimento de
óxido de zinco e eugenol do tipo II está indicado para cimentação
provisória de próteses fixas de longa duração e não para próteses fixas de
curta duração, portanto, a banca resolve indeferir o recurso.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

39 - X / 41 - Y / 38 - Z

A questão se refere a temperatura mais indicada. O tempo e temperatura
mais indicados para o processo de esterilização por meio do calor seco
das estufas são 60 minutos a uma temperatura de 170ºC proposto por
Antenor Araújo no livro Aspectos atuais da Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial de 2007. Página 22. Portanto, a banca resolve indeferir o
recurso.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

48 - X / 32 - Y / 42 - Z

Segundo o livro Terapêutica medicamentosa em
odontologia (3ª Ed, 2014), página 83, já foi demonstrado em estudo
clínico que a administração de doses terapêuticas de paracetamol para
pacientes tratados com varfarina pode provocar um aumento do efeito
anticoagulante desta última, predispondo o paciente a hemorragias. Isso é
devido ao paracetamol interferir no sistema de enzimas hepáticas
(citocromo P450) que metaboliza a varfarina, aumentando sua
concentração plasmática. Por esse motivo, a prescrição de paracetamol,
na forma pura ou em associações (com codeína, por exemplo), deve ser
evitada para pacientes que façam uso contínuo de varfarina. Na bula do
medicamento varfarina sódica, há relação de corticosteroides com
potencialização e inibição do efeito anticoagulante da mesma. Entretanto
no enunciado da questão, é soliticado qual droga pode provocar um
aumento do efeito anticoagulante, não sendo citado em nenhum
momento, a inibição desse efeito. Outro ponto, segundo o livro
Terapêutica medicamentosa em
odontologia (3ª Ed, 2014), página 83, há uma chance de predispor o
paciente a hemorragias com o uso do paracetamol associado à varfarina,
o que nao é citado na bula da varfarina sódica em relação ao uso

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO
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concomitante de corticosteroides. Portanto, a banca resolve indeferir o
recurso.
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