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Cargo: B03 - Cirurgião Dentista - Odontopediatria
Disciplina: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

Justificativa

Conclusão (Deferido ou Indeferido)

Resposta Alterada para:

36 - X

Segundo McDonald & Avery – Odontopediatria para crianças e adolescentes;
tradução da 9ª edição (Pág 48-52): Dois importantes critérios quando da
decisão para o exame radiográfico em crianças são o estágio de
desenvolvimento da dentição e a avaliação do risco para cárie dentária. Não
se considera uma necessidade radiográfica a simples existência de
maloclusão na infância. No entanto, a criança com alto risco de cárie dentária
deve ser radiografada (tomadas interproximais) tão logo os dentes decíduos
posteriores entrem em contato proximal, conforme determina o autor,
mantendo o gabarito.
A banca resolve indeferir os recursos.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

37 - X

Imediatamente após a erupção dos dentes, as câmaras pulpares são amplas,
e em geral, seguem o contorno da coroa. No entanto, quando o dente
decíduo está próximo a época de esfoliar, as câmaras pulpares já não são
como as de um dente jovem.
É bastante conhecida e respaldada na literatura a questão de variabilidade e
indefinição da anatomia endodôntica dos dentes decíduos. E segundo
McDonald & Avery – Odontopediatria para crianças e adolescentes; tradução
da 9ª edição (Pág 46): Existem variações individuais consideráveis no
tamanho da câmara pulpar e no canal radicular dos dentes decíduos,
mantendo o gabarito.
A banca resolve indeferir os recursos.

INDEFERIDO

GABARITO MANTIDO

44 - X

Segundo o livro Odontologia Integrada na Infância das autoras Maia e Primo
(pág 300):
Pacientes com aparelhos mantenedores de espaço devem ser
acompanhados a cada 3 meses. E o mantenedor de espaço deve ser
mantido até que o sucessor entre em oclusão com o antagonista. No entanto,
anula-se a questão pelo fato do acompanhamento dos pacientes com
mantenedores de espaço ser um tópico multivariável e de vasta literatura.
A banca resolve deferir os recursos e anular a questão.

DEFERIDO

ANULADA

47 - X

Acerca do aparecimento precoce de dentes em bebês, segundo o livro do
autor Orlando Ayrton de Toledo 4ª edição (pág 14), oitenta e cinco por cento
desses dentes são estruturas mineralizadas extranumerárias referidas como
pré-decíduos. No entanto, anula-se a questão pela abordagem ter gerado

DEFERIDO

ANULADA
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dúvida e argumentações pertinentes com a literatura existente.
A banca resolve deferir os recursos e anular a questão.
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