
   

             PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ 
     ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

 

 
Av. Raimundo Ribeiro da Silva, 145, Centro – Jequitibá/MG. CEP: 35.767-000. Tel: (31) 3717-6222 

CNPJ: 18.062.208/0001-09 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

CARGO: DENTISTA, DENTISTA (ESF), AUX ODONTOLÓGICO E TÉCNICO EM SAÚDE 

BUCAL  

 
 
Nome do Candidato: Henrique Audebert Marques Delage 
Cargo: Cirurgião Dentista - ESF 
Questão Referente ao recurso: 35 - 5ª questão específica  
 
Segundo o enunciado e alternativa da questão: 
   
35.Uma lesão primária que se apresenta como uma alteração achatada e circunscrita de 
mucosa que varia em tamanho, cor e forma é classificada como: 
 a) úlcera; 
 b)pápula;  
c)nódulo; 
 d)mácula;   
 
No gabarito, temos a letra D, ´´mácula``, como alternativa correta. Por definição, mácula é:  
Mancha e mácula são alterações de cor da mucosa bucal ou da pele sem causar elevação 
ou depressão no tecido. O que diferencia a mancha da mácula é o seu tamanho. 
 As manchas são maiores e as máculas são menores. 
 A cor depende do tipo de comprometimento estrutural do epitélio ou devido à presença de 
um pigmento (por exemplo: melanina, hemossiderina, depósito de metais pesados (prata) 
etc.). Elas podem surgir sobrepostas a outro tipo de lesão fundamental. A sua cor, tamanho 
e forma podem ser bastante variados. As manchas podem estar associadas a diversas 
causas. Veja abaixo, alguns exemplos: 

 • Mancha ou mácula pigmentar: Aumento ou diminuição de melanina no tecido. Exemplos: 
Vitiligo (Hipocrômica) e Pigmentação melânica racial (Hipercrômica) . 

 • Mancha ou mácula vascular: Alterações da microcirculação da pele/mucosa. Nesse caso, 
uma característica marcante é que elas desaparecem quando submetidas à manobra da 
vitropressão.   
 Exemplos: Telangiectasia (dilatação de vasos terminais com aspecto filamentoso, como as 
microvarizes); Eritema (acúmulo de hemoglobina e derivados na pele); Enantema (acúmulo 
de hemoglobina e derivados na mucosa bucal). 

 • Mancha hemorrágica: Acontecem por extravasamento de sangue e não desaparecem com 
a vitropressão. Sua coloração varia de vermelho-arroxeado ao amarelado. Ela também se 
altera de acordo com o tempo de evolução da lesão. São divididas em:  

• Petéquias: quando em formato puntiformes. 

 • Víbices: quando assumem um formato linear.  

• Equimose: quando em formato de placas. 
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 • Deposição pigmentar: Deposição de pigmentos como Bilirrubina (icterícia); Corpo estranho 
(tatuagem); Metálico (prata, ouro).   
 
Fonte: adaptado de prof. Dr. Lucinei Roberto de Oliveira. Semiologia Aplicada à Odontologia 
– UFPR 
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/66537/Les%C3%B5es%20fundamentais.p
df?sequence=1&isAllowed=y 
 
 
Portanto, não existe associação entre mácula e o aspecto achatado ou circunscrito; O 
mesmo pode ser encontrado, na mesma fonte, fazendo menção à pápula: 
 
 Pápulas: Pequena proeminência achatada, elevada acima da superfície epitelial. Medem 
até 5 mm de diâmetro. São superficiais e circunscritas. Podem ser únicas ou múltiplas. Tem 
coloração e superfícies variadas. Quando múltiplas e aglomeradas, elas constituem a 
chamada placa papulosa. A superfície pode ser de aspecto liso, rugoso ou verrucoso. 
 
Entretanto, como a única diferença entre Pápula, Nódulo e Tumor é o tamanho e haviam 
duas das descritas nas opções da questão, acredito que a melhor alternativa seria anulá-la, 
uma vez que o tamanho não foi descrito com exatidão no seu enunciado e a interpretação 
ficou livre.  
 

JULGAMENTO DE RECURSO 
 
 A questão 35 a resposta correta é mácula. 
  
A lesão primária na qual apresenta alteração achatada (que de acordo com a definição do 
dicionário significa sem relevo e saliências/chata), circunscrita (que de acordo com a definição 
do dicionário significa algo limitado, localizado, 
que não se difunde, que tem limites determinados), que pode variar em forma e cor, a 
alternativa que melhor se enquadra dentro destas descrições é a mácula.  
Quanto ao questionamento sobre a pápula, classificamos a mesma como uma lesão sólida e 
circunscrita, menor que 01 cm de diâmetro, ELEVADA (que faz relevo em relação aos planos 
circunjacentes), com superfície plana ou encurvada. Dessa forma, INDEFIRO O RECURSO. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/66537/Les%C3%B5es%20fundamentais.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/66537/Les%C3%B5es%20fundamentais.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Nome do Candidato: Henrique Audebert Marques Delage 
Cargo: Cirurgião Dentista - ESF 
Questão Referente ao recurso: 40 - 10ª questão específica  
 
A letra apontada como gabarito para a referida questão consta como letra D, fazendo 
referencia a alternativa ´´  Displasia cemento óssea periapical``. Porém, o termo utilizado 
para referencia a lesão (flocos de neve) é vastamente associada a Tumor adenomatóide ( 
referido na alternativa C). Como forma de confirmação, podemos observar a mesma questão 
sendo realizada no link abaixo, constando como alternativa correta a lesão referida.  
 
1.(CADAR 2020 – Banca Aeronáutica) Paciente do gênero feminino, 14 anos, foi 
encaminhada ao cirurgião bucomaxilofacial após identificação, durante exame de rotina, de 
uma imagem radiolúcida bem delimitada, relacionada ao dente 13 incluso. 
Radiograficamente a lesão apresentava-se como imagem circunscrita, contendo delicadas 
calcificações em flocos de neve, estendendo-se apicalmente ao longo da raiz, ultrapassando 
a junção amelocementária. Qual é o diagnóstico do caso apresentado? 

a) Mixoma 

b) Tumor de Pindborg. 

c) Ameloblastoma unicístico. 

d) Tumor odontogênico adenomatoide 

 Comentários: 

As duas principais características que nos ajuda a resolver essa questão é a presença de 
calcificações em flocos de neve e a lesão ultrapassando a junção amelocementária 
(extensão além da coroa). São as características que fazem diagnóstico diferencial entre o 
tumor odontogênico adenomatóide e o cisto dentígero. 

Resposta: D. 

Em conclusão:  

Acredito ter havido somente erro sobre a letra correta, uma vez que a Displasia Cemento 
óssea apresenta aspectos radiográficos e quadro clínico diferente do descrito.  
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JULGAMENTO DE RECURSO 

 Houve algum erro no gabarito, a questão correta é a letra C. Será corrigido no gabarito. 

Obrigada por reportar o erro.  

Nome: Marcia Eva dos Santos de britto 

Cargo: TSB 

 

Mensagem: 

 

A questão de número 40 da prova de TSB/ASB se apresentou com o seguinte enunciado: 

 

 

 40.Existem várias competências que o Técnico em Saúde Bucal pode realizar sob a 

supervisão do cirurgião-dentista, assinale a alternativa que representa uma destas 

competências: 

a) Remover suturas; 

B) Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião-

dentista; 

c) Realizar fotografias e tomadas de uso odontológicos exclusivamente em consultórios ou 

clínicas odontológicas; 

d) Proceder à limpeza e à antissepsia do campo operatório, antes e após atos cirúrgicos, 

com exceção em ambientes hospitalares. 

 

Consta, no gabarito, a alternativa D como correta; Porém, segundo o próprio código de ética 

odontológica, as atribuições das letras ´´A``, ´´B`` e ´´C`` competem ao cargo de asb/tsb, 

sendo a letra D a única que estaria incorreta. Como a alternativa pede para assinalar aquele 

que compete e não o contrário, parece ter havido um erro na elaboração do enunciado, o 

que deveria culminar na anulação da questão. o capítulo que faz referencia a esse contexto 

é o IV do código de ética odontológico, podendo facilmente ser acessado pela web para 

conferência do mesmo. 
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Att, 

Márcia Eva dos Santos de Britto 

 

JULGAMENTO DE RECURSO 

DEFIRO O RECURSO, por erro de preenchimento da questão, na qual o certo deveria ser: 

assinale a alternativa que NÃO representa uma destas competências a questão será 

anulada. 

 

Inscrição Nº: 26 

 

Nome: Marina Rocha Fonseca Souza 

Cargo: Dentista ESF 

 

Mensagem: 

Questão 40 (conhecimentos específicos (DENTISTA (ESF), DENTISTA) 

 

O gabarito desta questão aponta a letra D (Displasia Cemento Óssea). Houve um equívoco, 

pois, de acordo com o livro NEVILLE, Brad W. et al. Patologia oral e maxilofacial. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2016.&quot;, essa lesão consta como característica clínica o seguinte 

excerto: 

 

A displasia óssea periapical envolve predominantemente a região anterior da mandíbula. 

Lesões solitárias podem ocorrer, mas múltiplos focos estão presentes. Existe uma 

predileção marcante pelas mulheres (taxa variando de mulheres para homens de 10:1 a 

14:1), cerca de 70% dos casos afetam pacientes melanodermas. Muitos são diagnosticados 

inicialmente entre as idades de 30 e 50 anos, sendo o diagnóstico quase nunca feito em 

indivíduos jovens antes dos 20 anos. 

 

Portanto, o caso relatado não abarca nenhuma das principais características da Displasia 

Cemento Óssea (predominância em mulheres, melanodermas, entre 30 e 50 anos e região 

anterior de mandíbula). 

 

Ainda, o mesmo livro de referência, considera as características clínicas do Tumor 

Odontogênico Adenomatóide, sendo elas: 
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Os tumores odontogênicos adenomatoides são, em grande parte, limitados aos pacientes 

jovens, e dois terços de todos os casos são diagnosticados quando o paciente tem entre 10 

e 19 anos. Este tumor é incomum em pacientes com mais de 30 anos. Há considerável 

evidência da ocorrência nas regiões anteriores dos ossos  sendo encontrado duas vezes 

mais na maxila do que na mandíbula 

 

Definição clínica esta compatível com as características apresentadas no caso em questão, 

proposto pela opção de resposta a letra C. 

 

Peço, por gentileza, a reavaliação deste gabarito e consideração do correto diagnóstico 

compatível com a literatura. Atenciosamente, 

 

Marina Rocha Fonseca Souza. 

 

JULGAMENTO DE RECURSO 

Houve algum erro no gabarito, a questão correta é a letra C. Será  corrigido no gabarito. 

Obrigada por reportar o erro.  

 

Viviane Aparecida – técnico e auxiliar odontológico 

A questao n° 37 e a 40 estao elaboradas erradas . Pedimos queremos anulação delas . 

Pedimos a coordenadora da odontologia para corrigi a questao 37 pelo o q ta escrito e a 

alternativa C , e a questao 40 para ser a letra D a pergunta tinha q ser auxiliar em saude 

bucal . Pq a unica alternativa q corresponde ao auxiliar e a resposta D . O restante o técnico 

em saude bucal pode realizar. 

JULGAMENTO DE RECURSO 

Por erro de preenchimento da questão 40, na qual o certo deveria ser: assinale a alternativa 

que NÃO representa uma destas competências, a questão será anulada, dessa forma 

DEFIRO O RECURSO  

Questão 37: a questão está correta, a resposta correta é a letra B, o processo que visa 

reduzir ou inibir o crescimento de microrganismos na PELE OU NAS MUCOSAS é 

denominado antissepsia, e o processo de higienização de determinado ambiente, com a 

finalidade de evitar a contaminação dos mesmos por agentes infecciosos e patológicos é a 

assepsia. o termo Assepsia significa “ausência de germes, entre eles bactérias, vírus e 
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outros microrganismos que podem causar doenças” ou seja para não ter contaminação 

cruzada deve ser realizado a assepsia, dessa forma INDEFIRO O RECURSO. 

 

QUESTÕES ANULADAS 

Diante da análise dos recursos, a banca decide por ANULAR a questão 40 do cargo TSB, 

pontuando assim todos os candidatos. 

 

     JEQUITIBÁ, 05 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

  

 
 

 

 


