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Inscrição Cargo Questão Solicitação 

00288 DENTISTA 01 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto pela candidata acima, afirma-se: 
Segue abaixo citação direta da referência utilizada para elaboração da questão. 
"[...] Quando o conteúdo de mercúrio excede aproximadamente 54% para os amálgamas de 
baixo teor de cobre ou de alto teor de cobre de fase dispersa, a resistência é marcadamente 
reduzida. Reduções semelhantes da resistência com o maior conteúdo final de mercúrio são 
observadas em amálgamas com alto teor de cobre esféricos, com a exceção de que o 
conteúdo crítico de mercúrio, no qual a redução da resistência ocorre, é menor. 
A resistência de um amálgama é uma função das frações volumétricas das partículas da 
liga não consumidas e das fases que contêm mercúrio. Amálgamas com baixo conteúdo de 
mercúrio contêm mais partículas mais resistentes da liga e menos fases mais fracas 
mecanicamente da matriz. O aumento do conteúdo final do mercúrio aumenta a fração 
volumétrica das fases da matriz às custas das partículas da liga. Em consequência, os 
amálgamas que contêm quantidades finais mais elevadas de mercúrio são menos 
resistentes. Os amálgamas com alto teor de cobre são particularmente enfraquecidos pela 
presença de uma pequena quantidade da fase y2, pois é a fase mais fraca no interior da 
massa do amálgama dental. Esse problema pode ser minimizado pelo emprego de baixas 
proporções mercúrio/liga, pois o excesso de mercúrio promove a formação da fase y2 em 
um amálgama com alto teor de cobre." 
Fonte: ANUSAVICE, k.J.; PHILLIPS - Materiais Dentários, 11a Ed; Elsevier LTDA, 2005. - Capitulo: 17 pag.486 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.    

 
Inscrição Cargo Questão Solicitação 

00041 DENTISTA 02 Contra Gabarito Provisório 
Situação: INDEFERIDO 

 
 
 
 

Justificativa: 

Em relação ao recurso interposto pela candidata acima, afirma-se: 
Foi solicitado no enunciado da questão o microrganismo que não é considerado específico 
da periodontite agressiva localizada. Existem, de fato, diversas bactérias que colonizam as 
diferentes camadas do biofilme dental. Entretanto, a questão especificava a patologia e 
bactérias comumente conhecidas por estarem relacionadas à mesma. Dessa forma, a 
questão apresenta-se correta e a alternativa "C" é o gabarito oficial da banca.  
Fonte: Carranza Júnior FA, Newman MG. Periodontia clínica. 11ª. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier Saunders, 2012. 
Cap 23 Pag 680 
Pelo exposto, resta INDEFERIDO O RECURSO, mantendo-se a assertiva já publicada 
anteriormente.   

 
 
 
 

Sem mais, 
Publica-se e registra-se em , 

Joaçaba, 08 de Março de 2019. 
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