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Dados da solicitação 01/2019 

INSCRIÇÃO 1431022 

CARGO Cirurgiões-Dentistas Endodontistas 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 21 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

18/03/2019 09:20 

FUNDAMENTAÇ
ÃO 

Questão 21, item II diz que "a sanificação é alcançada quando a obturação consegue, de 
modo efetivo, eliminar os espaços e selar os túbulos dentinários" - o item está incorreto, a 
sanificação é o processo de limpeza dos canais radiculares com a remoção do conteúdo 
tóxico-séptico-necrótico e a diminuição do número de microrganismos que contaminam o 
sistema, o processo de obturação é apenas a etapa de conclusão de um processo que 
tem etapas interdependentes, portanto é incorreto dizer que a sanificação é alcançada 
quando a obturação é feita de forma efetiva; portanto apenas as assertativas I e III são 
corretas. 

 

Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não assiste ao recorrente, pois a questão refere-se ao processo com relação ao 
tratamento endodôntico e não o conceito em si, logo, um dos objetivos do tratamento 
endodôntico é o selamento hermético do sistema de canais radiculares após uma 
adequada modelagem e sanificação. Esse propósito (sanificação e modelagem) é 
alcançado quando a obturação consegue, de modo efetivo, eliminar os espaços e selar os 
túbulos dentinários. Ao impedir a penetração de fluidos teciduais para o interior do canal 
radicular e/ou evitar a sobrevivência de microrganismos, a obturação oferece condições a 
fim de que ocorra o reparo. 
 
Fonte: http://www.dentsply.com.br/isogesac/imgcatalogo/clinical_IV_endodontia.pdf 
 

 

Dados da solicitação 02/2019 

INSCRIÇÃO 1431022 

CARGO Cirurgiões-Dentistas Endodontistas 

TIPO RECURSO Recurso para formulação da questão e da discordância com o gabarito da prova objetiva 

PROVA 1 

QUESTÃO 22 

DATA DE 
SOLICITAÇÃO 

18/03/2019 09:29 

FUNDAMENTAÇ
ÃO 

Questão 22: existe AMPLA divergência na literatura quanto ao ponto de fusão da 
guta-percha tipo 'beta', observar artigo em anexo da Revista de Odontologia da UNESP, 
neste mesmo artigo, observa-se na DISCUSSÃO que vários autores encontraram 
temperatura de fusão diferente para a GP: Schilder (1974) encontrou o ponto entre 42 e 
49ºC; Miner (2006) encontrou 60ºC; Combe (2001) encontrou 70°C. No artigo 
referenciado, encontrou-se ainda diversidade na temperatura de fusão que foi de 60 à 
85ºC; portanto é INCORRETO afirmar que o ponto de fusão desta é 74ºC, segundo 
consta o gabarito, solicito portanto a ANULAÇÃO da questão. 

ANEXO 
CANDIDATO 

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/gestoreditais/areadocandidato.com.br/midias/recurs
os/2064/1431022/0f5a64ba1ced8dc006403e96998e182d.pdf 
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Dados da resposta 

RESPOSTA Recurso não assiste ao recorrente, pois A gutapercha é encontrada em duas formas 
cristalinas distintas chamadas de “alfa” e “beta”. Não existem diferenças de propriedades 
físicas entre as duas formas, apenas uma diferença no entrelaçamento cristalino, 
relacionado com os diferentes índices de resfriamento quando derretida. A forma “alfa” 
provém diretamente da árvore enquanto que a gutapercha comercial, na maior quantidade 
das vezes, corresponde à forma “beta”, cujo ponto de fusão é de 64º C. Além dessa 
referência, a grande maioria das literaturas aponta o ponto de fusão em 64ºC ou próximo a 
este, mantendo a soberania científica sobre o assunto, sendo em sua maioria consensual. 
 
Fonte: http://www.dentsply.com.br/isogesac/imgcatalogo/clinical_IV_endodontia.pdf 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-14282012000400008 
http://www.unghieladybug.it/Sep_18/8981/amina-flutua231227o- 
https://id.scribd.com/document/344912966/Clinical-IV-Endodontia 
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