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Cargo: B06 - Cirurgião Dentista - Periodontista
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão
31 - X

Justificativa

Conclusão (Deferido ou Indeferido)

Resposta Alterada para:

No recurso fica claro que o candidato não
compreendeu o enunciado. Na questão o objetivo
era avaliar os conhecimentos acerca das vias de
administração de fármacos na Periodontia.
Segundo a Bibliografia: Tratado de periodontia
clínica e implantologia oral. Jan Lindhe, Thorkild
Karring, Niklaus P. Lang. 4ª Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005. Cap. 23, pág 481:
A alternativa a) está errada, pois a terapia local
pode permitir a aplicação de agentes
antimicrobianos em níveis que não podem ser
alcançados pela via sistêmica.
Já a letra b) está errada, pois a administração
local independe da colaboração do paciente. Os
sistemas de administração local de drogas são
meios de aplicação de substâncias em áreas
confinadas.
A letra c), por sua vez, está errada, pois os
antibióticos administrados sistemicamente podem
alcançar
microrganismos
amplamente
distribuídos, ao invés da terapia local.
A letra e), também está errada, pois as reações
adversas à droga são uma grande preocupação
e mais passíveis de ocorrer se a droga é
distribuída pela via sistêmica. Mesmo formas
suaves de efeitos não desejados podem diminuir
severamente a adesão ao paciente.
A única alternativa correta é a D, pois uma das
desvantagens da escolha da terapia sistêmica
está relacionada ao fato da droga ser dissolvida
por dispersão por todo o organismo, e apenas
uma pequena porção da dose total de fato
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alcança a microflora subgengival dentro da bolsa
periodontal. Sendo assim, a banca resolve
indeferir os recursos.
32 - X

O argumento utilizado pelo candidato não
procede, uma vez que o metronidazol é
frequentemente associado à amoxicilina com o
intuito de combater as bactérias anaeróbias, nas
quais a própria amoxicilina não possui efeito
bacteriostático. Em relação a letra E, esta
alternativa não está correta pois, atualmente, três
inibidores de β-lactamase são frequentemente
utilizados: o sulbactam, o tazobactam e o ácido
clavulânico. A associação com a amoxicilina mais
comum para fins de inibição da β lactamase
bacteriana é o ácido clavulânico.
Bibliografia:
Tratado de periodontia clínica e implantologia
oral. Jan Lindhe, Thorkild Karring, Niklaus P.
Lang. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2005. Cap.23 , pag 482-483.
Sendo assim, a banca resolve indeferir os
recursos.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

36 - X

O candidato apresenta em seu recurso, com
base na página da Internet Wikipédia, que é uma
enciclopédia livre, que “a composição bioquímica
do cálculo dental, mostra que o fosfato de cálcio
é o mineral que aparece de forma predominante”.
Entretanto, a questão não pede a composição de
uma forma geral de qualquer tipo de cálculo
dental, como afirma o candidato. O candidato
interpretou de forma equivocada a questão,que
tem como objetivo avaliar o conhecimento
técnico
em
relação
ao
mineral
mais
predominante NAS CAMADAS INTERNAS DO
CÁLCULO ANTIGO, desta forma, segundo a
bibliografia Tratado de periodontia clínica e
implantologia oral. Jan Lindhe, Thorkild Karring,
Niklaus P. Lang. 4ª Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005. Cap. 3, pág 100; “a
hidroxiapatita é predominante nas camadas
internas do cálculo antigo.” Quanto a grafia
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errônea da opção, no entanto, a banca decide
que não prejudica o correto entendimento da
questão, mas não pode ser considerada correta.
Neste caso, portanto não há nenhuma resposta
correta e a banca decide anular a questão.
41 - X

Segundo a bibliografia Tratado de periodontia
clínica e implantologia oral. Jan Lindhe, Thorkild
Karring, Niklaus P. Lang. 4ª Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2005. Cap. 21, pág 439; “a
nova geração de escovas elétricas tem
apresentado melhor eficácia no controle da placa
e no controle da inflamação do que as escovas
convencionais, geralmente nas superfícies
proximais dos dentes... considerando que a
maioria das pessoas não usa qualquer sistema
de limpeza interproximal”.
Sendo assim, a banca resolve indeferir os
recursos.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

48 - X

O candidato afirma que os SINTOMAS descritos
na questão correspondem à necrose pulpar.
Entretanto, o candidato apresenta um erro de
conceito no seu recurso, tendo em vista que
segundo a bibliografia, Estomatologia : bases do
diagnóstico para o clínico geral / Sergio Kignel. –
2ª Ed. – São Paulo: Santos, 2013. Cap. 1, pag. 2;
“sintomas são os dados fornecidos pelo
paciente... A rigor, são subjetivos, percebidos
apenas pela pessoa doente... sinais: são os
dados observados pelo profissional e em alguns
casos pelo próprio paciente... A rigor são
alterações objetivas passíveis de descrição e
avaliação”. A questão avalia o conhecimento
técnico para a realização do diagnóstico
diferencial entre os diversos tipos de lesões
passíveis de ocorrer com origem endodôntica ou
periodontal baseado nos seus SINAIS. Desta
forma, segundo a bibliografia Tratado de
periodontia clínica e implantologia oral. Jan
Lindhe, Thorkild Karring, Niklaus P. Lang. 4ª Ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. Cap.
14, pág. 321; “Lesões inflamatórias no periodonto
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marginal manifestadas pelo aumento da
profundidade
de
sondagem,
supuração,
mobilidade dental aumentada e perda de
inserção fibrosa podem ser resultado de uma
perfuração radicular que não tenha sido
detectada ou tratada com sucesso.” Por isso a
única opção correta é a letra C.
Sendo assim, a banca resolve indeferir os
recursos.
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