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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE 

 

DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO 

PRELIMINAR 

 

I 

DOS RECURSOS 
 

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo, 

ODONTÓLOGO que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da 

Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no CONCURSO 

PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE, CONFORME 

EDITAL 001/2017. 

 
RECURSOS INTERPOSTOS À BANCA EXAMINADORA  
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II 
 

DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS 

ANÁLISE DOS RECURSOS 

 Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:  

 

 

Questão 05  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 
 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 13  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

A Internet é a rede mundial de computadores, composta por todos os 

computadores do mundo ligados em rede. Seu funcionamento é baseado 

na Pilha de Protocolos TCP/IP. Neste exato momento, é muito provável que 

você esteja conectado à Internet lendo este texto, rs. 

A Internet possibilita que computadores e outros dispositivos inteligentes 

troquem dados e informações entre si, por meio de uma infinidade de serviços, 

tais como correio eletrônico, mensageria, redes sociais, armazenamento em 

rede, fóruns, sistemas de gerenciamento e outros serviços. A Internet 
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possibilita que este texto, por exemplo, seja lido em qualquer local do mundo, 

uma vez que ele está disponível de forma irrestrita na rede mundial de 

computadores. 
 

 
 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 14  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 
 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 21  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 
 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 29  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 
 

INDEFERIDO 
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Questão 30  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 
 

O Benefício Assistencial (ou Benefício de Prestação Continuada – BPC) é a prestação 

paga pela previdência social que visa garantir um salário mínimo mensal para pessoas 

que não possuam meios de prover à própria subsistência ou de tê-la provida por sua 

família. Pode ser subdividido em Benefício Assistencial ao Idoso, concedido para 

idosos com idade acima de 65 anos e no Benefício Assistencial à Pessoa com 

Deficiência, destinado às pessoas com deficiência que estão impossibilitadas de 

participar e se inserir em paridade de condições com o restante da sociedade. 

 

O Benefício Assistencial é garantia constitucional do cidadão, presente no art. 203, 

inciso V da Constituição Federal, sendo regulamentado pela Lei 8.742/93 (Lei Orgânica 

da Assistência Social – LOAS). 

 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 31 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

O gabarito da questão 31, da prova de dentista, que apresenta como resposta  a opção 

“A” está correto, pois dentre as opções dadas pela questão, a mais adequada para 

realizar um bochecho bucal, com a intenção de reduzir a contaminação deste meio, 

previamente à uma intervenção odontológica é a da água oxigenada a 10v, diluída na 

proporção de 1:2, pois a opção da água oxigenada a 10v, diluída na proporção 1:1 seria 

muito concentrada e prejudicial a cavidade oral. Realmente, como contém a redação do 

recurso, a clorexidina é a solução mais adequada para esse tipo de adequação do meio 

bucal, porém para este fim a clorexidina precisa estar numa concentração de 0,12%, 

pois a 1% e 2% apresenta-se muito concentrada, só sendo indicada para antissepsia 

extra-oral, tratamento do canal radicular, desinfecção de preparos cavitários, antissepsia 

das mãos, bem como antissepsia de superfícies e instrumentos. 

 

 

REFERÊNCIAS DA QUESTÃO 
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Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS – manual de 

conduta 

Ministério da Saúde - Brasil 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 32 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

O gabarito da questão 32, da prova de dentista, que apresenta como resposta a opção 

“C” está correto, pois dentre as características que podem aparecer numa lesão de cárie 

inativa, apenas a opacidade da superfície não pode ser considerada. A questão solicita 

características que podem ou não serem observadas em lesões de cárie inativa, como 

é o caso das pigmentações, e não que se apresentam obrigatoriamente como relata o 

recurso.  

 

 

REFERÊNCIAS DA   QUESTÃO 

 

Dentística – Saúde e Estética 

Ewerton Nocchi Conceição – Ed Artmed 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 33 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

O gabarito da questão 33, da prova de dentista, que apresenta como resposta a opção 

“A” está correto. A questão pede como resposta o diagnóstico mais provável e não 

uma etiologia exata como afirma a redação do recurso. Segundo a referência citada 

abaixo, na lesão endodôntica primária, com envolvimento periodontal secundário, 

ocorrem as seguintes características: “Essas lesões possuem um canal radicular 
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necrótico e um acúmulo de placa e cálculo (...). Clinicamente, há sintomas agudos com 

formação de abscesso periodontal, associado a sintomatologia dolorosa, formação de 

fístulas e bolsas periodontais “Assim, como estas características estão presentes no caso 

clínico da questão, o diagnóstico mais provável seria de lesão endodôntica primária, 

com envolvimento periodontal secundário. Segundo a mesma referência, para que o 

diagnóstico fosse de lesão endo-periodontal combinada verdadeira deveriam estar 

presentes três fatores “o dente deverá apresentar polpa sem vitalidade com lesão que 

progride coronariamente; deve existir uma destruição periodontal que se originou do 

sulco gengival; e a presença de uma bolsa periodontal que atinge os canais laterais ou a 

região apical”. Porém, esses fatores não são relatados na questão. 

 

 

REFERÊNCIAS DA   QUESTÃO 

 

Lesões endoperiodontais: uma revisão de literatura 

Juliana Cortês da Silveira 
http://hdl.handle.net/10183/80123 

 

 

INDEFERIDO 

 

 

Questão 36 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

O gabarito da questão 36, da prova de dentista, que apresenta como resposta a opção 

“D” está correto, pois existe referência bibliográfica que indica sim, a remoção de 

dentes com risólise fisiológica, antes do início da radioterapia .... “Assim, os programas 

preventivos devem começar antes do início da radioterapia. A parte clínica do 

tratamento odontológico deve ser o mais rápido possível, pois não convém adiar o 

tratamento oncológico. Devem ser removidos dentes com grande destruição por cárie, 

doença periodontal, dentes decíduos com risólise fisiológica, dentes com 

comprometimento pulpar, lesões periapicais extensas, restos radiculares ... “(Conduta 

do cirurgião-dentista na prevenção e tratamento da osteorradionecrose: revisão de 

literatura. Natália Grimaldi, Viviane Sarmento, Leonardo Provedel, Darcy de 

Almeida, Samantha da Cunha. Revista Brasileira de Cancerologia 2005; 51(4): 

319-324. Salvador).  Além disso, mas que uma questão de obrigatoriedade, trata-se de 

garantir maior conforto ao paciente, já que um dente amolecido, mesmo sã, num caso de 

tratamento oncológico, pode trazer transtornos ao paciente.   

 

http://hdl.handle.net/10183/80123
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INDEFERIDO 

 

 

Questão 37 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 

O gabarito da questão 37, da prova de dentista, que apresenta como resposta a opção 

“A” está correto, pois a única opção incorreta é a II, já que a espessura mínima que a 

parede do consultório odontológico precisa ter , para oferecer eficiente absorção dos rx 

odontológico, seria de 5 cm. 

 

 

Referência biblioteca 

Serviços Odontológicos – Prevenção e controle de risco 

ANVISA 

 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

Questão 43 
 
Procedem as alegações do recorrente.  

 

Responde à questão a alternativa C. 

 

DEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 45 
 
Não procedem as alegações do recorrente.  
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O gabarito da questão 45, da prova de dentista, que apresenta como resposta a opção 

“C” ( V V V V)  está  correto, pois segundo a referência – ENDODONTIA -                                  

TECNICA E FUNDAMENTO, de  Ilson Jose Soares e  Fernando Goldberg   (Ed.  

Artmed - 2011) , Página 89, “O vedamento conferido pelo lençol de borracha pode 

ser reforçado pela aplicação de uma camadade cimento de policarboxilato (tipo 

Durelon), de Oraseal (Ultradent), Bioplic (Biodinâmica Quim.Farm.), Topdam 

(FGM)  ou de um adesivo tipo Scotch-Bond circundando o colo do dente”. 
 

 

INDEFERIDO 

 

 

 

 

Questão 46  
 
Não procedem as alegações do recorrente.  

 
 

INDEFERIDO 

 

III 

DAS CONCLUSÕES 
 

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os 

mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as 

decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 

001/2017 que rege este concurso. Fica reiterado que “A Banca Examinadora se 

constitui na última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão 

pela qual não caberão recursos adicionais”.  

 Publique-se, 

 

Fortaleza – CE 10 de abril de 2018.    

 

   CONSULPAM 


