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Instruções

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 
de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de 
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte 
maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum 
tipo de anotação de suas respostas.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões 
somente se aguardar em sala até o término do prazo de 
realização da prova estabelecido em edital.

5. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da 
sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do                   
envelope de retorno.

6. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis 
no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia 
posterior à aplicação da prova. 

7. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de 
Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

Língua Portuguesa

Fraudar ou tentar fraudar  Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

Conhecimentos Específicos 31 a 50
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Língua Portuguesa

Aplicativo detecta problemas de visão em 
crianças a partir de fotos

Por Guilherme Eler
Publicado em 03 out. 2019

 Graças aos smartphones, qualquer pessoa 
hoje carrega uma máquina fotográfica potente no 
bolso. [...] Pais orgulhosos vão postar até 1.300 
fotos de seus pequenos nas redes sociais até 
que eles completem 13 anos, segundo um estudo 
britânico. Mas, para além de registrar os primeiros 
passos dos filhotes, imagens amadoras também 
podem revelar aspectos importantes da saúde 
das crianças.

 É nisso que aposta o aplicativo CRADLE 
(berço, em inglês, mas também a sigla para 
“detector de leucocoria assistido por computador”), 
ou White Eye Detector, desenvolvido por 
pesquisadores americanos. Chama-se de 
“leucocoria” um tipo de reflexo anormal na pupila, 
comumente detectado em crianças. O que os 
criadores da ideia acreditam é que fotos de celular 
podem ser uma forma simples de se captar sinais 
do tipo – e diagnosticar problemas de visão logo 
no começo da vida. [...] Um artigo científico inédito 
que avaliou o seu funcionamento e eficácia foi 
publicado na revista Science Advances na última 
quarta-feira (2).

 Assim como fotos com flash às vezes 
deixam quem posa de olhos vermelhos, doenças 
na vista (como retinoblastoma ou catarata, por 
exemplo) fazem os bebês saírem na foto com a 
pupila esbranquiçada. […] Sabendo que olhos 
esbranquiçados indicam problemas na visão, 
o algoritmo busca, então, detectar pixels de 
cor branca nas imagens. Quando os tais pixels 
aparecem na região da foto onde estão os olhos 
dos pequenos, a inteligência artificial acusa a 
chance de doenças na vista.

 Mas como a ferramenta consegue 
entender isso? A resposta está na tecnologia 
de aprendizado da máquina. Ela consiste em 
apresentar milhares de fotos de bebês saudáveis 
e doentes para treinar o algoritmo – até que ele 
aprenda a identificar, por tentativa e erro, se há 
problema ou não na imagem. […] A inteligência 
artificial conseguiu diagnosticar problemas nos 
olhos de 16, uma eficácia de 80%.

 

[…] Ainda que o aplicativo ofereça uma análise 
refinada, os pesquisadores destacam que o seu 
trabalho não substitui um diagnóstico médico de 
verdade. A ferramenta serviria mais como um 
ponto de partida: um teste preliminar que indica 
que algo não está como deveria, e precisa ser 
alvo de uma avaliação profissional.

 No Brasil, o exame mais famoso do 
gênero é o “teste do olhinho” – realizado ainda 
na maternidade e obrigatório na rede pública de 
saúde. Ainda que pareça simples, apontar uma 
lanterninha para o rosto dos bebês pode revelar 
um amplo espectro de problemas oftalmológicos, 
da catarata ao câncer.

Disponível em: <https://super.abril.com.br/saude/aplicativo-detecta-
problemas-de-visao-em-criancas-usando-fotos/>.  Acesso em: 05 out. 
2019.

 
1. Considerando a norma-padrão da língua, 

assinale a alternativa que reescreve 
adequadamente o seguinte excerto: “É 
nisso que aposta o aplicativo [...]”.

(A) É disso que o aplicativo joga.
(B) O aplicativo confia nisso.
(C) É com isso que o aplicativo compete.
(D) O aplicativo garante nisso.

2. Assinale a alternativa em que a função 
do conector em destaque esteja 
adequadamente classificada na seguinte 
oração: “Pais orgulhosos vão postar até 
1.300 fotos de seus pequenos nas redes 
sociais até que eles completem 13 anos, 
segundo um estudo britânico.”.

(A) Conformidade.
(B) Ordenação temporal.
(C) Localização espacial.
(D) Finalidade.

3. Assinale a alternativa em que a locução 
verbal pode ser substituída pela 
utilização do verbo principal, sem causar 
alteração de sentido à frase.

(A) “[…] algo [...] precisa ser alvo de uma 
avaliação profissional.”

(B) “[…] imagens amadoras também podem 
revelar aspectos importantes da saúde das 
crianças.”

(C) “[…]  fotos de celular podem ser uma forma 
simples de se captar sinais do tipo [...]”.

(D) “Pais orgulhosos vão postar até 1.300 fotos 
de seus pequenos nas redes sociais [...]”.
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4. Em “Graças aos smartphones, qualquer 
pessoa hoje carrega uma máquina 
fotográfica potente no bolso. [...]”, para 
que ocorra a crase, a expressão em 
destaque pode ser substituída por

(A) os celulares.
(B) essa aparelhagem.
(C) tecnologias.
(D) a tecnologia.

5. Considerando as informações presentes 
nos dois últimos parágrafos do texto, o 
segmento apresentado é corretamente 
substituído pela opção dada em

(A) “[...] um amplo espectro” (6o parágrafo) = 
um indício exíguo.

(B) “[...] um teste preliminar” (5o parágrafo) = 
uma avaliação propedêutica.

(C) “[...] um ponto de partida” (5o parágrafo) = 
uma conjuntura postrema.

(D) “[...] análise refinada” (5o parágrafo) = 
diagnóstico rudimentar.

6. Assinale a alternativa que NÃO analisa 
corretamente a função das expressões 
na seguinte oração: “Ainda que pareça 
simples, apontar uma lanterninha para o 
rosto dos bebês pode revelar um amplo 
espectro de problemas oftalmológicos, 
da catarata ao câncer.”.

(A) A expressão “Ainda que pareça simples” 
introduz uma ideia de concessão em relação 
ao que será anunciado.

(B) A expressão “de problemas oftalmológicos” 
complementa o sentido da palavra 
“espectro”, especificando-lhe o sentido.

(C) O sujeito que age em relação à ação 
expressa em “pode revelar” é “os bebês”.

(D) A expressão “para o rosto dos bebês” 
complementa o sentido do verbo apontar, 
indicando o alvo da ação verbal.

7. Com base no texto de apoio, informe se 
é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta.

(   )  Trata-se de um texto de divulgação 
científica que usa a menção a 
pesquisas científicas como estratégia 
argumentativa e persuasiva.

(   )  O texto caracteriza-se como um artigo 
de opinião em que a função emotiva 
da linguagem sobressai por meio de 
adjetivos com função qualificadora, 
como em “olhos esbranquiçados” e 
“bebês saudáveis”.

(   )  No excerto “CRADLE (berço, em inglês, 
mas também a sigla para “detector de 
leucocoria assistido por computador”)”, 
o elemento da comunicação evidenciado 
é o código, estratégia comum a textos 
que buscam a precisão informativa.

(A) F – V – V.
(B) V – F – V.
(C) V – V – V.
(D) V – F – F.

8. No excerto “A resposta está na 
tecnologia de aprendizado de máquina. 
Ela consiste em apresentar milhares de 
fotos de bebês saudáveis”, o pronome 
em destaque retoma

(A) a resposta.
(B) a máquina.
(C) a tecnologia de aprendizado de máquina.
(D) o aprendizado da máquina.

9. Em qual alternativa a preposição ‘de’ 
estabelece uma relação de causa?

(A) “[…] problemas de visão [...]”.
(B) “[…] fotos de seus pequenos [...]”.
(C) “[…]  o rosto dos bebês [...]”.
(D) “[…] aprendizado da máquina [...]”.
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10. Considere o seguinte período “Ela 
consiste em apresentar milhares de 
fotos de bebês saudáveis e doentes para 
treinar o algoritmo – até que ele aprenda 
a identificar, por tentativa e erro, se há 
problema ou não na imagem.” e assinale 
a alternativa em que a pontuação seja 
alterada sem gerar desvios.

(A) Ela consiste em apresentar milhares de 
fotos de bebês saudáveis e doentes – para 
treinar o algoritmo – até que ele aprenda 
a identificar, por tentativa e erro; se há 
problema ou não na imagem.

(B) Ela consiste em apresentar milhares de 
fotos de bebês saudáveis e doentes, para 
treinar o algoritmo, (até que ele aprenda 
a identificar), por tentativa e erro, se há 
problema ou não na imagem.

(C) Ela consiste em apresentar milhares de 
fotos de bebês saudáveis e doentes: para 
treinar o algoritmo; até que ele aprenda 
a identificar, por tentativa e erro; se há 
problema ou não na imagem.

(D) Ela consiste em apresentar milhares de 
fotos de bebês saudáveis e doentes para 
treinar o algoritmo até que ele aprenda 
a identificar – por tentativa e erro – se há 
problema ou não na imagem.

Informática Básica

11. Relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1.  Arquivo com extensão “.docx”
2.  Arquivo com extensão “.pdf”
3.  Arquivo com extensão “.pst”
4.  Arquivo com extensão “.ods”

(   )  Documento de texto e imagens do              
Adobe Reader.

(   )  Documento de texto do Microsoft Word.
(   )  Planilha do OpenOffice.
(   )  Arquivo de dados do Microsoft Outlook.

(A) 2 – 1 – 3 – 4.
(B) 4 – 1 – 2 – 3.
(C) 2 – 1 – 4 – 3.
(D) 4 – 3 – 1 – 2.

12. Preencha as lacunas e assinale a 
alternativa correta. 
É possível utilizar teclas de atalho para 
executar rapidamente tarefas comuns 
no LibreOffice Writer versão 6.3. A tecla 
_________ é utilizada para verificação 
ortográfica, enquanto as teclas 
_______________ excluem o texto até o 
fim da frase.
Obs.: O caractere "+" foi utilizado apenas 
para interpretação da questão.

(A) F5 / Shift + F11
(B) F9 / Ctrl + Shift + Backspace
(C) F8 / Ctrl + Shift + B
(D)    F7 / Ctrl + Del + Shift

13. Após iniciar uma impressão de             
documento ou fotografia no Windows 
7, é possível pausá-la por meio da fila 
de impressão. Assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta 
de comandos para se realizar essa  
operação.

(A) Menu Iniciar, Configurações, Painel de 
Controle, Dispositivos e impressoras, 
selecionar o ícone da impressora, 
Preferências de impressão e, por fim, 
“Cancelar impressão”.

(B) Menu Iniciar, Dispositivos e impressoras, 
selecionar ícone da impressora, Ver o que 
está sendo impresso e, com o botão direito 
do mouse, clicar sobre um trabalho de 
impressão, em seguida selecionar “Pausar”.

(C) Executar, controlpanel.msc, acessar 
Impressoras e aparelhos de fax, clicar 
sobre o ícone da impressora e, por último,                       
“Pausar impressão”.

(D) No painel de controle, acessar Hardware 
e Sons, Dispositivos e impressoras, 
Propriedades da impressora e clicar em 
“Cancelar trabalhos”.

14. O navegador de Internet Google 
Chrome é um software compatível com 
computadores Windows e Linux. Na 
janela principal desse programa, para se 
acessar o Gerenciador de favoritos, as 
teclas de atalho correspondentes são:
Obs.: O caractere "+" foi utilizado apenas 
para interpretação da questão.

(A) Ctrl + Shift + O
(B) Shift + Alt + T
(C) Ctrl + J
(D) Alt + F
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15. Para ser considerado um Software Livre, 
este deve conceder liberdade ao usuário 
para que ele possa executar, copiar, 
distribuir, estudar, alterar e melhorar 
o software. Assinale a alternativa que 
apresenta uma das liberdades essenciais 
que um usuário do Software Livre possui.

(A) O usuário pode registrar ou patentear 
qualquer software livre não modificado e 
comercializá-lo.

(B) Um usuário pode distribuir cópias de suas 
versões modificadas para outros, assim 
toda uma comunidade pode se beneficiar 
de suas alterações.

(C) Ao estudar como um software livre funciona, 
o acesso ao código fonte não é um requisito.

(D) O usuário pode executar o programa como 
quiser, para qualquer propósito, exceto em 
situações que envolvam risco à segurança 
do usuário ou de outros.

Ética e Legislação na 
Administração Pública

16. A respeito das penalidades previstas 
no Código de Ética do Servidor Público 
do Município de Vitória/ES, Decreto                              
n° 16.559/2015, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta.

(   )  A censura privada conterá determinação 
de fazer, não fazer, alterar, modificar ou 
se retratar do fato ou conduta praticados 
por meios e instrumentos considerados 
eficazes para atingir os objetivos 
pretendidos.

(   )  Na fixação da censura, não poderão 
ser considerados os antecedentes 
do denunciado, mas somente as 
circunstâncias atenuantes ou                   
agravantes e as consequências do ato 
praticado ou conduta adotada. 

(   )  A censura pública deverá ser levada 
ao conhecimento geral por meio 
de publicação no Diário Oficial do 
Município, sem a identificação do nome 
do censurado, contendo a lotação do 
servidor e o motivo da aplicação da 
censura.

(   )  Qualquer censura, privada ou pública, 
será registrada na ficha funcional do 
servidor, mas somente será aplicada 
na avaliação do estágio probatório e 
na progressão funcional do servidor 
em caso de abertura de processo 
administrativo disciplinar.

(A)  V – F –  V – F.
(B)  F – V –  V – F 
(C)  F – V –  F – V.
(D)  V – F –  F – V. 
 
17. Segundo o Decreto n° 16.559/2015, a 

prática de ato em desrespeito ao Código 
de Ética do Servidor Público do Município 
de Vitória/ES será apurada por meio de 
processo instaurado pela Comissão de 
Ética, considerando, dentre outras, qual 
das seguintes diretrizes?

(A)  O servidor público investigado será oficiado 
para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis. 

(B)  Dentre as diligências e pareceres solicitados 
pela Comissão de Ética, o investigado 
terá prazo de 10 (dez) dias para se 
manifestar. 

(C)  No processo de apuração de ato em 
desrespeito ao Código de Ética do Servidor 
Público do Município de Vitória/ES, serão 
admitidas provas documental e testemunhal, 
tanto por parte dos interessados como da 
Comissão de Ética. 

(D)  O processo de apuração de ato em 
desrespeito ao Código de Ética do Servidor 
Público do Município de Vitória/ES                                                                             
somente poderá ser instaurado pela 
Comissão de Ética em razão de denúncia 
fundamentada.
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18. Quanto à aposentadoria, prevista no 
Estatuto dos Funcionários Públicos do 
Município de Vitória/ES, Lei n° 2.994/1982, 
analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

I. O funcionário acidentado no exercício                     
de suas atribuições ou que tenha 
adquirido doença profissional terá 
direito, em caso de aposentadoria, a 
proventos integrais. 

II. O funcionário será aposentado 
compulsoriamente, ao completar 65 
(sessenta e cinco) anos de idade.

III. O funcionário em disponibilidade não 
poderá ser aposentado, observado 
o disposto no artigo 156 da Lei                                           
n° 2.994/1982.

IV. A aposentadoria por invalidez será 
precedida de licença por período não 
excedente de 24 (vinte e quatro) meses, 
salvo quando a Junta Médica concluir 
pela incapacidade definitiva para o 
serviço público.

(A)  Apenas II e III. 
(B)  Apenas I e IV. 
(C)  Apenas I e III. 
(D)  Apenas II e IV.

19. Com fundamento na Lei n° 8.429/1992, 
conhecida como Lei da Improbidade 
Administrativa, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)  Constitui crime a representação por ato 
de improbidade contra agente público ou 
terceiro beneficiário, quando o autor da 
denúncia o sabe inocente. 

(B)  A perda da função pública e a suspensão 
dos direitos políticos só se efetivam com o                                                                                              
trânsito em julgado da sentença                                                
condenatória, podendo, contudo, a 
autoridade judicial ou administrativa 
competente determinar o afastamento 
do agente público do exercício do cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração, quando a medida se fizer 
necessária à instrução processual. 

(C)  Para apurar qualquer ilícito previsto na 
Lei de Improbidade Administrativa, o 
Ministério Público, poderá, de ofício, a 
requerimento de autoridade administrativa 
ou mediante representação formulada de 
acordo com a Lei, requisitar a instauração 
de inquérito policial ou procedimento 
administrativo. 

(D)  A aplicação das sanções previstas na Lei 
de Improbidade Administrativa, em qualquer 
caso, dependerá da efetiva ocorrência de 
dano ao patrimônio público.

20. No que se refere ao acesso à                                                                                 
informação, de que trata a Lei n° 
12.527/2011, assinale a alternativa 
correta.

(A)  É dever dos órgãos e entidades públicas 
promover, desde que apresentado 
requerimento, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências,       
de informações de interesse coletivo ou                                                                                                 
geral por eles produzidas ou 
custodiadas. 

(B)  Para os efeitos da Lei de Acesso à 
Informação, considera-se informação 
sigilosa aquela relacionada à pessoa natural 
identificada ou identificável. 

(C)  Para os efeitos da Lei de Acesso à 
Informação, considera-se primariedade a 
qualidade da informação coletada na fonte, 
com o máximo de detalhamento possível, 
sem modificações.

(D)  Os procedimentos previstos na Lei de 
Acesso à Informação destinam-se a 
assegurar o direito fundamental de acesso 
à informação e devem ser executados com 
observância no sigilo, como preceito geral, 
e na publicidade, como exceção.

Conhecimentos Básicos de
Saúde Pública

21. As redes de atenção à saúde são                                                                              
arranjos organizativos de ações e 
serviços de saúde, de diferentes 
densidades tecnológicas, as quais, 
integradas por meio de sistemas de apoio 
técnico, logístico e de gestão, buscam

(A)  garantir a integralidade do cuidado.
(B)  garantir o trabalho multiprofissional.
(C)  expandir a atenção secundária em saúde.
(D)  aprimorar o cuidado domiciliar na atenção 

primária.

22. De acordo com o Modelo de Atenção às 
Condições Crônicas (MACC), é correto 
afirmar que, em seu primeiro nível, são 
incorporadas ações de

(A)  prevenção da saúde.
(B)  tratamento de saúde.
(C)  promoção da saúde. 
(D)  reabilitação em saúde.
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23. A Estratégia Saúde da Família 
(ESF) é composta por uma equipe 
multiprofissional que possui, no mínimo: 
médico generalista ou especialista em 
saúde da família ou médico de família e 
comunidade; enfermeiro generalista ou 
especialista em saúde da família; auxiliar 
ou técnico de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde (ACS). Sobre o 
ACS, assinale a alternativa correta. 

(A)  O número de ACS deve ser suficiente para 
cobrir 90% da população cadastrada, com 
um máximo de 250 pessoas por agente 
comunitário de saúde.

(B)  O número de ACS deve ser suficiente para 
cobrir 100% da população cadastrada, com 
um máximo de 750 pessoas por agente 
comunitário de saúde.

(C)  O número de ACS deve ser suficiente para 
cobrir 95% da população cadastrada, com 
um máximo de 350 pessoas por agente 
comunitário de saúde.

(D)  O número de ACS deve ser suficiente para 
cobrir 85% da população cadastrada, com 
um máximo de 450 pessoas por agente 
comunitário de saúde.

24. Quais são os princípios fundamentais 
da Política Nacional de Atenção Básica 
(PNAB)?

(A)  Descentralização do cuidado, equidade 
na assistência e ênfase na assistência 
domiciliar.

(B)  Fragmentação do acesso, integralidade 
profissional e equidade na assistência.

(C)  Universalidade do atendimento, 
descentralização da assistência e 
centralidade hospitalar.

(D)  Universalidade do acesso, integralidade da 
assistência e equidade na assistência.

25. Referente à Política Nacional de 
Humanização (PNH), é correto afirmar 
que 

(A)  tem como uma de suas diretrizes o 
acolhimento que se refere à escuta 
qualificada oferecida pelos trabalhadores às 
necessidades do usuário.

(B)  tem como uma de suas diretrizes a gestão 
participativa e a cogestão que priorizam 
os espaços saudáveis, acolhedores e 
confortáveis, respeitando a privacidade do 
paciente.

(C)  tem como uma de suas diretrizes a clínica 
ampliada e compartilhada que é formada por 
colegiados gestores, mesas de negociação 
e contratos internos de gestão.

(D)  tem como uma de suas diretrizes a 
valorização do trabalhador cujo objetivo 
é estimular a discussão sobre o projeto 
arquitetônico, das reformas e do uso dos 
espaços de acordo com as necessidades de 
usuários.

26. O Programa Nacional de Gestão de  
Custos (PNGC) é um conjunto de 
ações que visam promover a gestão de 
custos no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), destinados a gestores de                      
unidades e de secretarias de saúde. Cabe 
aos gestores de unidades

(A)  estimar os custos de um novo serviço e/
ou procedimento a ser disponibilizado à 
população.

(B)  melhorar a gestão dos recursos do teto 
orçamentário municipal e estadual.

(C)  possibilitar a cuidadosa comparação de                                                                                     
seus custos com outras unidades 
assemelhadas, com base em critérios 
adequados e conscientes.

(D)  analisar regionalmente o desempenho 
dos estabelecimentos, serviços e redes 
assistenciais, podendo otimizar o uso dos 
recursos públicos.

27. Sobre o Sistema de Informação              
Hospitalar (SIH), sabe-se que existe uma 
limitação, pois a unidade do sistema é a 
internação, e não o paciente. Assim, cada 
contato do paciente com a assistência 
hospitalar gera um novo registro. Com 
base no exposto, qual é o nome atribuído 
para esse registro de internação?

(A)  Autorização Hospitalar Regulatória (AHR).
(B)  Autorização de Internação Hospitalar (AIH).
(C)  Autorização de Internação por           

Complexidade (AIC).
(D)  Autorização de Internação Programada 

(AIP).
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28. O sarampo é uma doença viral, 
infecciosa aguda, potencialmente 
grave, transmissível e extremamente 
contagiosa. A viremia provoca uma 
vasculite generalizada, responsável pelo 
aparecimento de diversas manifestações 
clínicas. Sobre o sarampo, é correto 
afirmar que o modo de transmissão é

(A) por contaminação, durante a manipulação 
do cordão umbilical, ou por meio de 
procedimentos inadequados realizados no 
coto umbilical.

(B) pela via transplacentária, após a viremia 
materna.

(C) pela introdução de esporos em solução de 
continuidade da pele e mucosas.

(D) por meio de secreções nasofaríngeas 
expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar, 
ocorrendo de forma direta.

29. Preencha a lacuna e assinale a             
alternativa correta.
A política nacional de Educação 
Permanente em Saúde (EPS) se constitui 
em uma ferramenta importante para o 
trabalho da equipe multidisciplinar com 
projeções relevantes para a efetivação 
da ___________________, a partir de 
ações integralizadas e humanizadas,                
ampliando a liberdade dos trabalhadores 
e criando espaços coletivos 
comprometidos com os interesses e as 
necessidades dos usuários.

(A)  Interdisciplinaridade
(B)  Universalidade
(C)  Direcionalidade
(D)  Pluralidade

30. Em relação à Lei nº 8.080/90, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento 
dos serviços, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)  É um princípio do Sistema Único de Saúde 
(SUS): a universalidade de acesso aos 
serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência.

(B)  É um princípio do Sistema Único de Saúde 
(SUS): a preservação da autonomia das 
pessoas na defesa de sua integridade física 
e moral.

(C)  É um princípio do Sistema Único de 
Saúde (SUS): a centralização político-
administrativa, com direção única do 
governo federal.

(D)  É um princípio do Sistema Único de Saúde 
(SUS): a igualdade da assistência à 
saúde, sem preconceitos ou privilégios de              
qualquer espécie. 

Conhecimentos Específicos

31. Criança do sexo feminino, 5 anos de  
idade, sem comprometimento sistêmico, 
relata dor no elemento dentário 64. Há 
histórico de dor, que não cessava com 
o uso de analgésicos, mas atualmente 
não relata dor. Ao exame clínico, o dente 
apresenta grande destruição coronária 
por cárie, com possibilidade de ser 
restaurado, ausência de mobilidade e 
presença de fístula. O exame radiográfico 
mostra área radiolúcida atingindo a 
cripta do dente permanente e ausência 
de reabsorção radicular interna ou 
externa. Diante das informações clínicas 
e radiográficas, assinale a alternativa 
que apresenta o tratamento mais bem 
indicado nesse caso.

(A) Capeamento pulpar direto. 
(B) Pulpotomia.
(C) Pulpectomia.
(D) Exodontia.
 
32. Durante a remoção de tecido cariado em 

uma lesão de cárie profunda em dente 
permanente, ocorre pequena exposição 
pulpar. A sintomatologia inicial era de 
pulpite reversível. Há a indicação de 
realizar o capeamento pulpar direto. 
Considerando essa situação clínica, 
assinale a alternativa que apresenta o 
material mais bem indicado para realizar 
a proteção imediatamente sobre o tecido 
pulpar exposto.

(A) Hidróxido de cálcio P.A.
(B) Cimento de ionômero de vidro convencional.
(C) Cimento de hidróxido de cálcio.
(D) Sistema adesivo universal.
 
33. Para realizar um levantamento 

epidemiológico relacionado à doença 
periodontal, a Organização Mundial da 
Saúde indica o Índice de Necessidade 
de Tratamento Periodontal Comunitário. 
Nesse índice, os dentes avaliados são

(A) os primeiros molares permanentes e os 
elementos 11 e 31, todos em sua face 
vestibular.
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(B) os primeiros molares permanentes e os 
elementos 11 e 31, sendo que é analisada a 
face lingual dos primeiros molares inferiores 
e todos os outros são avaliados por sua    
face vestibular.

(C) os elementos 17, 16, 11, 26. 27, 37, 36, 31, 
46 e 47.

(D) os elementos 16, 12, 24, 36, 32 e 44.

34. As mãos são consideradas a principal 
via de disseminação de infecções 
relacionadas à assistência à saúde. 
Para que a higienização das mãos seja                                                                                           
realizada a contento,   alguns   
equipamentos e insumos são 
necessários. Assinale a alternativa 
correta em relação aos equipamentos e 
insumos necessários para a prática de 
higienização das mãos. 

(A) Lixeiras com tampas são consideradas 
indispensáveis ao lado das pias para 
higienização das mãos.

(B) Idealmente, deve-se optar por  
dispensadores de sabonete recarregáveis, 
pois são mais ecológicos.

(C) Quando são utilizados dispensadores de 
sabonete recarregáveis, deve-se proceder 
à limpeza deles minimamente uma vez a 
cada 30 dias, utilizando água e detergente 
enzimático para isso.

(D) A água e o papel toalha constituem, 
respectivamente, insumo e suprimento 
imprescindíveis para a prática de 
higienização das mãos nos serviços de 
saúde.

35. Todos os métodos preventivos baseados 
na utilização de fluoretos promovem 
aumento de sua concentração na   
cavidade bucal para interferir no 
processo de des e remineralização. Sobre 
as diversas formas de utilização  de 
fluoretos, assinale a alternativa correta.

(A) A associação de métodos de uso de                                   
fluoretos é considerada positiva desde 
que se leve em conta o imperativo de 
nunca associar dois métodos cujo modo de 
aplicação seja sistêmico.

(B) O uso de bochechos com solução                
fluoretada associado ao uso do dentifrício 
fluoretado e à água fluoretada é altamente 
recomendável para toda a população.

(C) De maneira geral, a eficiência (custo-
benefício) do verniz fluoretado é maior que 
a do flúor gel.

(D) Ao contrário do flúor gel, o verniz fluoretado 
não requer que o paciente fique sem comer 
ou tomar nada logo após a sua aplicação 
devido à alta concentração de fluoretos e à 
rápida reatividade com a estrutura dentária.

36. A medida de maior impacto para o 
controle do desenvolvimento da cárie 
tem sido o uso de fluoretos, em suas 
diversas formas. Sobre esse assunto, 
assinale a alternativa correta.

(A) O flúor impede a perda de minerais pelos 
dentes em caso de queda do pH bucal.

(B) Quando água fluoretada é ingerida 
continuamente, o pH crítico para a dentina 
passa a ser de 4,5.

(C) O flúor aumenta de 2 a 4 vezes a capacidade 
da saliva em repor minerais perdidos pelos 
dentes. 

(D) O flúor é mais eficiente para remineralizar 
manchas brancas do que para repor 
pequenas perdas de minerais.

 
37. Sabe-se que os agravos bucais mais 

prevalentes na população brasileira 
são a cárie e as doenças periodontais. 
O controle do biofilme e do consumo 
de açúcares, o uso adequado do 
flúor e visitas periódicas ao dentista                    
contribuem para a redução da                                                                   
prevalência e da severidade desses 
agravos em saúde bucal. O índice 
que permite avaliar a efetividade dos 
programas de atendimento odontológico, 
bem como a utilização de serviços 
odontológicos, é o Índice 

(A) de Doença Periodontal.
(B) de Cuidados Odontológicos.
(C) Gengival e de Placa.
(D) ceo-d.
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38. A incidência e a prevalência da 
insuficiência renal crônica têm 
aumentado progressivamente ao longo 
dos anos. Sobre essa condição, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa 
com a sequência correta.

(   )  O mau funcionamento dos rins 
proporciona vários sinais clínicos. A 
maioria deles já pode ser percebida no 
início da doença.

(   )  Pacientes com insuficiência renal crônica 
têm maior predisposição a infecções.

(   )   Infecções oportunistas podem ocorrer 
nesses pacientes, sendo a candidíase a 
mais comum.  

(A) V – F – F. 
(B) F – V – F. 
(C) V – V – V. 
(D) F – V – V.

39. Gestante apresenta-se para tratamento 
odontológico de urgência devido à  
pulpite no elemento 14. Questionada 
sobre o período gestacional em que 
se encontra, relata estar no segundo 
trimestre gestacional. Apresenta 
hipertensão não controlada e histórico 
de anemia. Nesse caso, o anestésico 
mais bem indicado é a 

(A) lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000.
(B) mepivacaína 3% sem vasoconstrictor.
(C) articaína 4% com adrenalina 1:100.000.
(D) prilocaína 3% com felipressina. 

40. A prescrição de antibióticos deve ser 
realizada de forma cuidadosa e os 
pacientes devem ser alertados sobre 
possíveis interações. A ingestão de 
bebidas alcoólicas concomitantemente 
ao uso de antibióticos pode desencadear 
o chamado “efeito dissulfiram” ou 
“efeito antabuse”. Esse efeito resulta 
do acúmulo de qual substância no 
organismo?

(A) Acetaldeído.
(B) Albumina.
(C) Prostaglandinas.
(D) Vasopressina.

41. Sobre as várias opções de proteção 
pulpar, assinale a alternativa correta.

(A) A remoção parcial de tecido cariado está 
particularmente indicada nos casos de 
pulpite irreversível, quando o paciente for 
pouco colaborador.

(B) Na técnica restauradora atraumática em 
cavidades profundas, quando houver 
a presença de dentina esclerosada, há 
forte indicação para o uso de cimento de 
hidróxido de cálcio.

(C) Nas chamadas restaurações atraumáticas, 
as camadas mais profundas de tecido 
cariado são deixadas sob o material 
restaurador.

(D) O tratamento expectante   está    
contraindicado em lesões cariosas 
extensas, em que a sintomatologia dolorosa 
dá indícios de uma pulpite tendendo para 
irreversível.

42. O processo saúde/doença tem sido 
tradicionalmente equacionado em 
três níveis. As técnicas de escovação 
supervisionada direta e indireta, 
preconizadas pelo Ministério da 
Saúde, são consideradas qual tipo de 
prevenção?

(A) Prevenção primária – promoção da saúde.
(B) Prevenção primária – proteção específica.
(C) Prevenção secundária – promoção da 

saúde.
(D) Prevenção secundária  – proteção específica. 

43. Em relação ao cimento de óxido de 
zinco e eugenol, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Para a manipulação do óxido de zinco 
e eugenol, deve-se dispensar o líquido 
somente no momento da manipulação para 
evitar a evaporação de componentes.

(B) Geralmente, a proporção pó: líquido é de 
1:1 e a massa resultante deve ficar com a 
consistência de massa de vidraceiro.

(C) Os cimentos de óxido de zinco apresentam 
propriedades mecânicas favoráveis com 
alta resistência à compressão.

(D) A presença de água na placa de vidro pode 
acelerar a presa.
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44. Sobre a fluorose dentária, assinale a 
alternativa correta.

(A) O esmalte fluorótico é mais resistente ao 
desafio cariogênico devido à incorporação 
de flúor à sua estrutura.

(B) O esmalte fluorótico é mais poroso do que o 
esmalte não fluorótico devido a uma menor 
reabsorção de proteínas.

(C) Quando se ingere flúor durante a formação 
dos dentes, forma-se fluorapatita, o que 
torna os dentes mais resistentes ao desafio 
ácido.

(D) Para o tratamento da fluorose, 
independentemente do seu grau, 
atualmente, indica-se o tratamento da 
superfície com ácido fosfórico seguido da 
aplicação tópica de flúor gel.

45. Vários substitutos do açúcar têm sido 
propostos como forma de reduzir a 
incidência da cárie dentária. Dentre 
esses substitutos, um não é fermentado 
pelos estreptococos do grupo mutans, 
apresenta ação anticariogênica direta e 
pode selecionar cepas de mutans com 
deficiência na adesão do biofilme. O 
enunciado refere-se ao

(A) xilitol.
(B) sorbitol.
(C) manitol.
(D) maltitol.

46. Paciente de 9 anos de idade apresenta-se 
para tratamento odontológico de rotina. 
Ao exame clínico, é percebida uma lesão 
cariosa na face mesial do primeiro molar 
inferior esquerdo. O IHO-S do paciente 
foi 0,8. A mãe relata que ele não tem 
o hábito de comer qualquer tipo de 
doces com regularidade. O aspecto da 
lesão é escurecido e não há cavitação. 
Nessa situação, o tratamento mais bem 
indicado é a

(A) remoção da lesão cariosa e a restauração 
com cimento de ionômero de vidro.

(B) remoção da lesão cariosa e a restauração 
com resina composta.

(C) remoção da lesão cariosa e a restauração 
com amálgama.

(D) proservação, com a orientação do paciente 
e de sua mãe sobre cuidados com a higiene 
cuidadosa do local.

47. Dentre os anestésicos locais, um 
apresenta meia-vida mais curta do 
que os demais anestésicos locais do 
tipo amida, porque uma parte de sua 
biotransformação ocorre no sangue por 
meio da enzima colinesterase plasmática. 
A qual anestésico o enunciado se refere?

(A) Lidocaína.
(B) Mepivacaína.
(C) Articaína.
(D) Prilocaína. 

48. Paciente de 17 anos de idade, 58 
quilos, apresenta-se para tratamento 
odontológico. O planejamento é para 
realizar a restauração de lesões cariosas 
localizadas nos elementos 22 e 23. A 
técnica mais bem indicada para realizar 
ambas as restaurações na mesma sessão 
é a técnica de bloqueio do nervo alveolar 
superior anterior. Assinale a alternativa 
que contém a sequência correta da 
quantidade de anestésico local lidocaína 
2% com adrenalina 1:100.000 suficiente 
para realizar essa técnica e a quantidade 
máxima em tubetes para esse paciente.

 Para esse paciente, a quantidade 
suficiente para produzir a anestesia do 
nervo alveolar superior anterior é de                
___ ml e a quantidade máxima de tubetes 
é de ____ tubetes.

(A) 1,8 / 6
(B) 1,8 / 8
(C) 0,9 / 8
(D) 0,9 / 11

49. Sobre os deveres fundamentais dos 
profissionais inscritos no Conselho 
Federal de Odontologia, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) É um dos deveres do cirurgião-dentista 
manter regularizadas suas obrigações 
financeiras junto ao Conselho Regional de 
Odontologia.

(B) O cirurgião-dentista poderá eximir-se de 
responsabilidade por atos praticados quando 
tais atos forem solicitados ou consentidos 
pelo paciente ou por seu responsável.

(C) Manter atualizados os conhecimentos 
profissionais, técnico-científicos e culturais 
necessários ao pleno desempenho do 
exercício profissional é um dos deveres do 
cirurgião-dentista.

(D) Zelar pela saúde e pela dignidade do 
paciente é um dos deveres do cirurgião-
dentista.



12CIRURGIÃO DENTISTA 20H

50.  Um dos acidentes que pode ocorrer em 
exodontias é a fratura de osso alveolar. 
Quando isso ocorre, qual é a melhor 
conduta a ser instituída?

(A) Assegurar-se de que há tecido mole para 
recobrir o osso alveolar e suavizar as bordas 
do osso remanescente.

(B) Reposicionar o fragmento removido 
inadvertidamente no local e realizar a sutura 
para mantê-lo em posição.

(C) Prescrever antibiótico, reposicionar o osso 
no local e fazer a sutura cuidadosa dos 
tecidos moles.

(D) Prescrever antibiótico, realizar a curetagem 
do osso remanescente para favorecer 
neoformação óssea no local e posicionar 
o fragmento removido no local, além de                                                                           
cobrir a ferida cirúrgica com cimento 
cirúrgico por 14 dias.
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