
 

 

 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 80 (oitenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 20 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.   
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Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência à saúde no país tinha 

uma estreita vinculação com as atividades previdenciárias, e o caráter contributivo do sistema 

de então gerava uma divisão da população brasileira em dois grandes grupos (além da 

pequena parcela da população que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta): 

previdenciários e não previdenciários.  

Essa divisão, que é profundamente injusta do ponto de vista social, separava a 

população brasileira em cidadãos de 1ª e de 2ª classe. Os de 1ª classe, representados pelos 

contribuintes da previdência, tinham, mesmo com as dificuldades inerentes ao sistema de 

então, um alcance mais amplo à assistência à saúde, dispondo de uma rede de serviços e 

prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares providos pela previdência social por meio 
do INAMPS. Os de 2ª classe, representados pelo restante da população brasileira, os não 

previdenciários, tinham um acesso bastante limitado à assistência à saúde – normalmente 

restrito ___ ações dos poucos hospitais públicos e ___ atividades filantrópicas de determinadas 

entidades assistenciais.  

Essa lógica de estruturação e financiamento das atividades de atenção e assistência à 

saúde, além das evidentes d...criminações dela decorrentes, determinava uma lógica de 

divisão de papéis e competências dos diversos órgãos públicos envolvidos com a questão de 

saúde.  

Dessa forma, o Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios desenvolviam, fundamentalmente, ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças, com destaque para as campanhas de vacinação e controle de endemias. A atuação 

desses entes públicos na prestação de assistência à saúde era bastante limitada, restringindo-

se ___ ações desenvolvidas por alguns poucos hospitais próprios e pela Fundação de Serviços 

Especiais de Saúde Pública (FSESP) e dirigidas à população não previdenciária – os chamados 

indigentes. Esses indigentes tinham ainda, por uma atividade caritativa, atendimento em 

serviços assistenciais de saúde que eram prestados por instituições de caráter filantrópico, 

como as chamadas Santas Casas.  

Já na assistência à saúde, a grande atuação do poder público se dava pela Previdência 

Social – inicialmente pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e depois pelo Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), autarquia do Ministério da 

Previdência e Assistência Social. As ações desenvolvidas pelo INAMPS – que tinham caráter 

contributivo – beneficiavam apenas os trabalhadores da economia formal, com “carteira 

assinada”, e seus dependentes, os chamados previdenciários. Não havia, portanto, caráter 

universal na atuação dessa autarquia. O INAMPS aplicava nos Estados, por intermédio de suas 

Superintendências Regionais, recursos para que a assistência à saúde fosse de modo mais ou 

menos proporcional ao volume de beneficiários e...istente e a assistência prestada se dava por 

meio de serviços próprios (postos de assistência médica e hospitais próprios) e de uma vasta 

rede de serviços, ambulatoriais e hospitalares, contratados para a prestação de serviços.  

 

 
 
 

(Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf – texto adaptado 

especialmente para esta prova). 

Toda esta situação – a de...articulação dos serviços de saúde da época e os evidentes 

prejuízos à saúde da população decorrentes do modelo vigente naquela época – começou a 

gerar no seio da comunidade de profissionais da saúde, de sanitaristas e da própria sociedade 

brasileira, um movimento na direção de uma reforma sanitária e de uma transformação dos 

paradigmas do sistema de saúde. Dentro desse processo e como prenúncio das profundas 

mudanças que estavam por vir, o INAMPS adotou uma série de medidas que aproximavam 

sua ação de uma cobertura universal de clientela, dentre as quais se destaca o fim da exigência 

da carteira do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede 

pública.   
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QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. Após a criação do SUS, o sistema de assistência à saúde caracterizou-se por fomento do sistema 

previdenciário, dividindo os cidadãos entre aqueles que tinham acesso a todo o sistema de saúde 

público e aqueles que contavam com apenas parte dos serviços. 

II. Antes da criação do SUS, o sistema de saúde era menos burocrático, o que se alterou após a 

criação do órgão, gerando uma extensa rede de corresponsabilidades. 

III. O MS e as Secretárias de Saúde Estaduais e Municipais tinham atuação limitada na promoção de 

assistência à saúde, mas eram responsáveis por ações como a vacinação e pelo atendimento a 

indigentes. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO caracteriza as ações do INAMPS. 
 

A) Parceria Público-Privada. 

B) Caráter excludente. 

C) Caráter contributivo. 

D) Vinculadas a outro órgão público. 

E) Caráter formal de atendimento. 
 

 

QUESTÃO 03 – Observe a charge a seguir e as afirmações que se fazem sobre sua relação com o 

texto. 
 

 
Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/. 

 

I. O SUS tem um desempenho melhor que o INAMPS, pois consegue atender todos os cidadãos 

brasileiros com excelência de recursos, como mostrado pela charge. 
 

E 
 

II. O INAMPS foi o precursor das ações que buscavam a universalidade das ações de assistência à 

saúde. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) As assertivas I e II são verdadeiras, e a II é uma complementação correta da primeira. 

B) As assertivas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da primeira. 

C) As assertivas I e II são falsas. 

D) A assertiva I é verdadeira, e a II, falsa. 

E) A assertiva I é falsa, e a II, verdadeira. 
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QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 13 e 23. 
 

A) as – as – as 

B) as – as – à 

C) às – às – as 

D) às – às – a 

E) às – às – à 
 

 

QUESTÃO 05 – Considerando a correta ortografia dos vocábulos em Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa que preenche, correta e respectivamente, os espaços pontilhados das linhas 16, 36 e 39. 
 

A) es – z – s 

B) is – x – s 

C) is – z – z 

D) es – x – s 

E) es – x – z 
 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que indica o uso da palavra “como” na mesma situação de 

emprego daquela da linha 27. 
 

A) Como eu gostaria de ser médico! 

B) Como faço para conseguir um horário de atendimento? 

C) Como chegou tarde, não acompanhou as deliberações da mesa. 

D) Antes do almoço comi diversas frutas refrescantes, como melancia e uvas. 

E) Elabore suas atividades como consta no manual. 
 

 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que indica o mesmo sentido, considerando seu contexto de 

emprego na linha 02, que a palavra “estreita”. 
 

A) Diminuta. 

B) Exígua. 

C) Fina. 

D) Curta. 

E) Próxima. 
 

 

QUESTÃO 08 – Assinale a definição que melhor explica o contexto de ocorrência da palavra “aplicava” 

(l. 34). 
 

A) Pôr em prática; manipular. 

B) Prescrever como medicamento; receitar. 

C) Atribuir pena, castigo a; infligir, impor. 

D) Investir; acrescentar, adicionar. 

E) Dirigir com afinco; concentrar. 
 

 

 

I. Trata-se de palavra oxítona, com acentuação tônica na sílaba –tes. 

II. É um substantivo concreto e comum de dois gêneros. 

III. A palavra foi formada por composição. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 09 – Analise as assertivas a seguir, a respeito da palavra “indigentes” (l. 25): 
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QUESTÃO 10 – Considerando o emprego de recursos coesivos, analise a assertiva a seguir: 
 

I. Na linha 25, o pronome demonstrativo esses tem como referente a palavra “indigentes” 

mencionada anteriormente. 

II. Na linha 31, o referente do pronome relativo que é a sigla INAMPS. 

III. Na linha 39, o pronome demonstrativo esta tem como referente a palavra “situação”, que será 

explicada posteriormente no período. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 11 – Considerando o emprego correto da vírgula, analise as assertivas a seguir e assinale 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Na linha 06, a dupla vírgula hachurada indica a separação de uma oração adjetiva explicativa. 

(  ) A dupla vírgula hachurada das linhas 11 e 12 marca a separação de uma oração apositiva. 

(  ) Na linha 20, o par de vírgulas hachuradas marca a ocorrência de um adjunto adverbial intercalado. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) V – V – V. 

D) F – F – V. 

E) F – V – F. 
 

 

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa na qual a palavra NÃO apresente o mesmo número de fonemas 

das demais. 
 

A) Decorrentes. 

B) Assistência. 

C) Conveniado. 

D) Competência. 

E) Filantrópico.  
 

 

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado seja um complemento nominal. 
 

A) Cidadãos de 1ª e 2ª classe.  

B) Contribuintes da previdência. 

C) Serviços de saúde. 

D) Rede de serviços. 

E) Atuação do poder público. 
 

 

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa que indica o desenvolvimento da forma nominal: “o fim da 

exigência da carteira do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede 

pública” (l. 45-47) para uma oração desenvolvida. 
 

A) O fim da exigência da carteira do INAMPS para que houvesse o atendimento nos hospitais próprios 

e conveniados da rede pública.  

B) O fim da exigência da carteira do INAMPS para que houvessem o atendimento nos hospitais próprios 

e conveniados da rede pública. 

C) O fim da exigência da carteira do INAMPS para haver o atendimento nos hospitais próprios e 

conveniados da rede pública. 

D) O fim da exigência da carteira do INAMPS para haverem o atendimento nos hospitais próprios e 

conveniados da rede pública. 

E) O fim da exigência da carteira do INAMPS para atenderem nos hospitais próprios e conveniados da 

rede pública. 
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QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que indica a correta transposição do trecho a seguir para a voz 

passiva, mantendo-se as relações de tempo e modo do texto: “Dessa forma, o Ministério da Saúde 

(MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios desenvolviam, fundamentalmente, ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças”. 
 

A) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças são desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

B) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças foram desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

C) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças eram desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

D) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolveram-se, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

E) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolvem-se, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 
 

 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 
 

 

QUESTÃO 17 – Assinale a alternativa que indica o número correto de preposições presentes no trecho 

a seguir, incluindo as que possam aparecer contraídas com outras palavras. “Essa lógica de 

estruturação e financiamento das atividades de atenção e assistência à saúde, além das evidentes 

d...criminações dela decorrentes” 
 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 

E) 7. 
 

 

QUESTÃO 18 – Assinale a alternativa que classifica corretamente o sujeito da oração a seguir: “Dessa 

forma, o Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios desenvolviam, 

fundamentalmente, ações de promoção da saúde”. 
 

A) Sujeito Simples. 

B) Sujeito Composto. 

C) Sujeito Desinencial. 

D) Sujeito Indeterminado. 

E) Oração sem sujeito. 
 

 

QUESTÃO 19 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” NÃO esteja sendo empregada como 

pronome relativo. 
 

A) “que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta” (l. 04). 

B) “que eram prestados por instituições de caráter filantrópico” (l. 26). 

C) “que a assistência à saúde fosse de modo mais ou menos proporcional” (l. 35-36). 

D) “que estavam por vir” (l. 44). 

E) “que aproximavam sua ação” (l. 44-45). 

 

QUESTÃO 16 – Assinale o número do termo que indica o núcleo do objeto direto do verbo “gerar” no 

período a seguir: “começou a gerar, no seio (1) da comunidade de profissionais da saúde (2), de 

sanitaristas e da própria sociedade (3) brasileira, um movimento (4) na direção de uma reforma (5) 

sanitária e de uma transformação dos paradigmas do sistema de saúde”. (l. 40-43). Os números 

correspondem ao termo sublinhado imediatamente anterior a ele. 
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QUESTÃO 20 – Assinale a alternativa correta acerca do adjetivo “caritativa” (l. 25). 

 
A) A locução adjetiva correspondente a esse adjetivo é “de cuidado”. 

B) A palavra indica uma qualidade humana. 

C) Pode-se usar a palavra “indulgente” com o mesmo sentido de emprego do texto. 

D) A palavra tem como radical “carid”, de caridade. 

E) Um antônimo possível para o adjetivo é a palavra “altruísta”. 

 
LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 21 – A República Federativa do Brasil, conforme consta na Constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 4º, em relação às suas relações internacionais, deve reger-se por alguns princípios. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses princípios. 

 

A) Independência nacional. 

B) Autodeterminação dos povos. 

C) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

D) Solução pacífica dos conflitos. 

E) Igualdade entre os Estados. 
 

 

QUESTÃO 22 – Sobre o Estatuto da Igualdade Racial, previsto através da Lei nº 12.228/2010, analise 

as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

I. Desigualdade de gênero e de raça é toda a assimetria existente no âmbito da sociedade que 

acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. 

II. Dentre os objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, encontra-se a 

melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao 

processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. 

III. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus 

usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do Estado. 

IV. É de responsabilidade direta do Governo Federal e subsidiária dos Governos Estaduais e Municipais 

a adoção de providências no sentido de que a população negra tenha direito a participar de 

atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, 

de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas II e IV estão corretas. 

E) Apenas I, II e III estão corretas. 
 

 

QUESTÃO 23 – A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) define as formas de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. Com base no texto legal, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 

B) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada no âmbito da família, esta compreendida como a comunidade formada 

especificamente por indivíduos que são aparentados, unidos por laços naturais consanguíneos. 

C) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

D) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos 

humanos. 

E) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial. 
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QUESTÃO 24 – A inclusão no Sistema IPE Saúde é _________________, observados os 
procedimentos previstos na Lei Complementar nº 15.145/2018 e nos regulamentos. Não havendo 

interesse em permanecer no Sistema, caberá ao servidor, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias a partir da(o) _______________, manifestar-se pela exclusão do quadro de segurados, perante 

o Órgão Gestor do Sistema IPE Saúde.  

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) facultativa – exercício 

B) obrigatória – posse 

C) obrigatória – exercício 

D) facultativa – posse 

E) obrigatória – nomeação 

 

 

QUESTÃO 25 – Em relação à Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), analise as afirmações 

abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda 

que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. 

(  ) As disposições da Lei de Improbidade Administrativa somente são aplicáveis, no que couber, aos 

agentes públicos, que induzam ou concorram dolosamente para a prática do ato de improbidade. 

(  ) Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores 

de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do 

agente. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V. 

B) F – V – F. 

C) V – V – F. 

D) V – F – F. 

E) F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 26 – Podem ser inscritos, junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos 

do Rio Grande do Sul – Ipê Saúde, como dependentes e sob responsabilidade do segurado, conforme 

Lei Complementar nº 15.145/2018, EXCETO: 

 

A) Companheiro, independentemente da identidade ou oposição de sexo, que mantenha união estável, 

caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de 

constituir família, nos termos do § 3º do Art. 226 da Constituição Federal, ressalvado quando este 

detiver vínculo na condição de segurado. 

B) Filho solteiro menor de 18 anos e não emancipado.  

C) Ex-cônjuge ou ex-convivente que perceba pensão alimentícia, fixada em processo judicial ou 

escritura pública, ressalvado quando este detiver vínculo na condição de segurado. 

D) Enteado solteiro sob condição de invalidez, quando devidamente habilitado pelo segurado, curador 

ou representante legal, em vida, nessa condição. 

E) Estudante de ensino regular, até o implemento dos 21 (vinte e um) anos de idade. 
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QUESTÃO 27 – Relativamente à Lei nº 15.473/2020, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Ipê 

Saúde, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Promoção por antiguidade. 

2. Promoção por merecimento. 

3. Progressão. 

 

Coluna 2 

(  ) Resulta de um processo de avaliação do servidor que dimensione seu desempenho e qualificação 

profissional. 

(  ) Será determinada pelo tempo em número de dias de efetivo exercício no cargo e no grau a que 

pertencer o servidor. 

(  ) Constitui a passagem do servidor de um nível de vencimentos para outro dentro do mesmo cargo 

do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Ipê Saúde. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 1 – 3. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 1 – 3 – 2. 

E) 2 – 3 – 1. 

 

 

QUESTÃO 28 – A Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações) aponta que a alienação de bens da 

Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, deverá 

atender algumas normas. Dessa forma, para a alienação de imóveis, dependerá de avaliação prévia 

e licitação, ressalvadas as dispensas legais, quando forem referentes a: 

  

A) Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, somente. 

B) Entidades autárquicas e fundacionais, somente. 

C) Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e entidades paraestatais. 

D) Entidades autárquicas e fundacionais e entidades paraestatais, somente. 

E) Administração direta e entidades paraestatais, somente. 

 

 

QUESTÃO 29 – Conforme previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988, o servidor 

_______________ para cargo de provimento ____________ em virtude de concurso público adquire 

estabilidade após ______ anos de efetivo serviço. Ainda, para a aquisição da estabilidade, tem-se a 

______________ de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) indicado – provisório – dois – obrigatoriedade 

B) nomeado – provisório – três – possibilidade 

C) indicado – efetivo – dois – possibilidade 

D) nomeado – efetivo – três – obrigatoriedade 

E) nomeado – efetivo – dois – obrigatoriedade 
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QUESTÃO 30 – A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição. Com base nisso, e diante do que prevê a Constituição Brasileira de 1988, analise as 

assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração 

ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. 

(  ) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 

outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais. 

(  ) A formação de novos Estados ou Territórios Federais dá-se por iniciativa do Congresso Nacional, 

através de lei complementar. 

(  ) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, 

dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de autorização da 

União após aprovação no Senado Federal. 

(  ) Para a criação e desmembramento de Municípios, é indispensável a divulgação dos Estudos de 

Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – F – V. 

B) F – V – F – V – F. 

C) V – F – V – V – F. 

D) F – V – V – F – F. 

E) V – V – F – F – V. 
 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 31 – O recurso do Windows 10 que, quando acionado, mantém o computador ligado com 

baixo consumo de energia e com o monitor desligado é chamado: 
 

A) Suspender. 

B) Repousar. 

C) Desligar. 

D) Reiniciar. 

E) Desconectar. 
 

 

QUESTÃO 32 – No editor de textos Word 2016, para selecionar uma única palavra do texto, basta: 
 

A) Pressionar <Ins> com o cursor sobre a palavra. 

B) Pressionar <Delete> com o cursor sobre a palavra. 

C) Pressionar <Ctrl> com o cursor sobre a palavra. 

D) Clicar uma vez na palavra. 

E) Clicar duas vezes na palavra. 
 

 

QUESTÃO 33 – Em uma planilha do Microsoft Excel 2016, para efetuar a soma da célula B2 até a 

célula G2, armazenando o resultado na célula H2, deve-se inserir nesta célula a fórmula SOMA escrita 

da seguinte forma: 
 

A) SOMA(B2,G2) 

B) SOMA(B2:G2) 

C) =SOMA(B2:G2) 

D) =SOMA(B2,G2) 

E) =SOMA(B2;G2) 
 

 

QUESTÃO 34 – As teclas de atalho utilizadas para abrir uma nova guia do Google Chrome em um 

ambiente Windows são: 
 

A) <Ctrl>+a 

B) <Ctrl>+t 

C) <Shift>+a 

D) <Shift>+t 

E) <Alt>+a 
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QUESTÃO 35 – No Mozilla Firefox, ao clicar no ícone com uma casinha, quando encontrado na barra 

de ferramentas, é aberta a: 

 

A) Configuração do Firefox. 

B) Configuração da página aberta. 

C) Página inicial do Firefox. 

D) Primeira página visitada. 

E) Última página visitada. 

 

 

QUESTÃO 36 – O malware que criptografa os dados visíveis para o usuário, com o objetivo de solicitar 

o resgate das informações criptografadas, é denominado: 

 

A) Adware. 

B) Spyware. 

C) Vírus polimórficos. 

D) Cavalo de Troia. 

E) Ransomware. 

 

 

QUESTÃO 37 – O ataque planejado a um computador ou a algum serviço que nele esteja sendo 

executado, de forma a exigir todos os recursos dele, impedindo que os usuários possam utilizá-lo, 

deixando esta máquina ou serviço indisponível, é chamado de: 

 

A) Ataque de negação de serviços, conhecido pela sigla (DoS). 

B) Ataque para monopolizar os serviços, conhecido pela sigla (MoS). 

C) Bloqueio de serviço por uso de recursos, conhecido pela sigla (SBR). 

D) Bloqueio de serviço por demanda, conhecido pela sigla (DSB). 

E) Trava de serviço, conhecido pela sigla (SL). 

 

 

QUESTÃO 38 – O Microsoft Outlook 2016 possui duas formas de responder a um e-mail recebido, 

quais sejam: 

 

A) Responder e Enviar.  

B) Responder e Encaminhar. 

C) Responder e Responder a Todos. 

D) Enviar e Responder a Todos. 

E) Enviar e Encaminhar. 

 

 
QUESTÃO 39 – Em relação aos fundamentos especificados no Art. 2º da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), o fundamento que NÃO faz parte dessa Lei é: 

 

A) Respeito à privacidade. 

B) Autodeterminação informativa. 

C) Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. 

D) Liberdade na divulgação de dados pessoais em meios digitais, seguindo o princípio da liberdade de 

informação. 

E) Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. 

 

 

QUESTÃO 40 – As tabelas que definem, a partir da origem e do destino de cada pacote, se eles são 

permitidos, monitorados ou bloqueados pelo firewall são denominadas: 

 

A) Tabelas de configuração do firewall. 

B) Tabelas de alocação de pacotes. 

C) Listas de histórico de uso da rede pelo usuário. 

D) Listas de usuários da rede. 

E) Listas de controle de acesso. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

QUESTÃO 41 – Três irmãs abriram uma loja para vendas online. Ana investiu R$ 1.200,00, Betina 

investiu R$ 1.600,00 e Cláudia investiu R$ 800,00. Ao final de 6 meses de trabalho, obtiveram um 

lucro de R$ 4.320,00 reais, que foi dividido em três partes diretamente proporcionais ao valor que 

cada uma investiu. Com base nessas informações, podemos afirmar que: 

 

A) Ana recebeu R$ 1.920,00. 

B) Betina recebeu R$ 1.440,00. 

C) Cláudia e Betina receberam juntas o total de R$ 3.360,00. 

D) Cláudia recebeu R$ 480,00 a mais do que Ana. 

E) Betina recebeu R$ 480,00 a mais do que Ana. 

 

 

QUESTÃO 42 – Em uma empresa de peças para computadores, 24 funcionários trabalham na 

produção. Juntos, eles fazem, ao longo de 6h de trabalho diário, 960 peças. Após receber um grande 

pedido de um cliente, a empresa pretende contratar mais funcionários para entregar as peças que 

foram vendidas. Quantos funcionários novos a empresa deverá contratar para que possa produzir 

1600 peças, se o trabalho for feito ao longo de 8h diárias? 

 

A) 30 funcionários. 

B) 24 funcionários. 

C) 10 funcionários. 

D) 6 funcionários. 

E) 4 funcionários. 

 

 

QUESTÃO 43 – No gráfico abaixo, está indicado o número de veículos emplacados no Brasil, de 16 a 

20 de março de 2020, de acordo com dados da revista Quatro Rodas, publicada em abril de 2020. 

 

 
 

Fonte: https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/brasil-pre-coronavirus-vendia-10-000-carros-dia-agora-mal-
passa-de-1-000/ 

 

Com base nesse gráfico, são feitas as seguintes estimativas:  
 

I. Comparando o número de emplacamentos do dia 16 e do dia 17, podemos dizer que houve um 

aumento, no número de emplacamentos, de aproximadamente 10%. 

II. Comparando o número de emplacamentos do dia 18 e do dia 19, podemos dizer que houve uma 

queda, no número de emplacamentos, de aproximadamente 25%. 

III. Comparando o número de emplacamentos do dia 19 e do dia 20, podemos dizer que houve uma 

redução, no número de emplacamentos, de aproximadamente 20%. 

 

Sendo assim, assinale a alternativa correta. 

 

A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

B) As afirmações I e II são verdadeiras. 

C) As afirmações I e III são verdadeiras. 

D) As afirmações II e III são verdadeiras.  

E) As afirmações I, II e III são falsas. 
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QUESTÃO 44 – Para comprar um celular, Marcos precisa de R$ 580,00 a mais do que tem. Se ele 

tivesse o dobro da quantia que possui, ele compraria o celular e ainda ficaria com R$120,00. Com 

base nesses dados, podemos afirmar que: 

 

A) Marcos tem R$ 500,00. 

B) Marcos tem R$ 1.280,00. 

C) O celular que Marcos pretende comprar custa R$1.280,00. 

D) O celular que Marcos pretende comprar custa R$ 700,00. 

E) O celular custa R$1.200,00, e Marcos tem R$ 500,00. 

 

 

QUESTÃO 45 – Em uma turma de matemática, o professor aplicou dois trabalhos e duas provas ao 

longo do trimestre. Para cada trabalho, o professor atribuiu peso 2 e, para cada prova, atribuiu peso 

3. Ao final do trimestre, a aluna Mariana obteve as seguintes notas: 

 

Nome da aluna Nota trabalho 1 Nota trabalho 2 Nota prova 1 Nota prova 2 

Mariana 6,8 7,3 5,4 8,0 

 

Com base nessas notas e no peso atribuído pelo professor a cada atividade, podemos dizer que, ao 

final do trimestre, a aluna Mariana obteve média igual a: 

 

A) 6,84. 

B) 6,88. 

C) 6,90. 

D) 7,00. 

E) 7,63. 

 

 

QUESTÃO 46 – De acordo com a lógica proposicional, mais precisamente, as equivalências lógicas e 

as leis de De Morgan, podemos dizer que a negação da sentença “O sol nasce e os pássaros cantam” 

é: 

 

A) O sol não nasce e os pássaros não cantam. 

B) O sol não nasce ou os pássaros não cantam. 

C) O sol nasce se, e somente se, os pássaros cantam. 

D) O sol nasce e os pássaros não cantam. 

E) O sol nasce ou os pássaros não cantam. 

 

 

QUESTÃO 47 – Considerando como universo o conjunto U={0,1,2,3,4,5} e as sentença abertas 
𝑝(𝑥): 𝑥 + 3 é 𝑝𝑎𝑟 e 𝑞(𝑥): 𝑥 + 3 = 7 , podemos dizer que o conjunto verdade de 𝑝(𝑥) ∧ ~𝑞(𝑥) é: 

 

A) {4} 

B) {0,1,2} 

C) {1,3,5} 

D) {0,1,2,3,5} 

E) {0,1,2,3,4,5} 
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QUESTÃO 48 – A tabela-verdade da proposição ((𝑝 ∧ 𝑞) → ~𝑟) ⟷ 𝑞 está incompleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores lógicos que completam a tabela considerando a ordem, de cima para baixo, são: 

 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) F – V – V – V.  

D) V – V – F – F.  

E) V – F – F – F. 

 

 

QUESTÃO 49 – Considerando a proposição “Todo professor de estatística é professor de lógica”, dizer 

que, de acordo com as regras da lógica para a negação de proposições quantificadas, a sua negação, 

é: 

 

A) Todo professor de estatística não é professor de lógica. 

B) Nenhum professor de estatística é professor de lógica. 

C) Nenhum professor de lógica é professor de estatística. 

D) Existe professor de estatística que não é professor de lógica. 

E) Existe professor de lógica que não é professor de estatística. 

 

 

QUESTÃO 50 – Sabendo que é verdade que “Todo professor de lógica é professor de matemática” e 

“Todo professor de matemática é professor de estatística”, podemos afirmar que: 

 

A) Existe professor de lógica que não é professor de estatística. 

B) Todo professor de estatística é professor de matemática. 

C) Existe professor de matemática que não é professor de estatística. 

D) Todo professor de estatística é professor de lógica. 

E) Todo professor de lógica é professor de estatística. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 51 – As propriedades preventivas do flúor foram descobertas a partir de investigações 
sobre o seu efeito tóxico no esmalte dentário em desenvolvimento, resultante da sua ingestão. 
Mediante a observação de tais efeitos, desencadeou-se uma série de estudos, que resultaram na 
descoberta da fluoretação da água de abastecimento público como medida de controle de cárie 

dentária. Acerca da fluoretação da água de abastecimento público, é correto afirmar que: 
 
A) A fluoretação das águas de abastecimento público teve início, no Brasil, em 31 de outubro de 1953, 

com a implantação deste método em Baixo Guandu, Espírito Santo. 
B) A Organização Mundial da Saúde, em 1935, reconheceu a importância da fluoretação da água, 

indicando-a como uma medida de saúde pública. 
C) Em 1992, aconteceu em Santiago – Chile, a III Reunião Especial de Ministros de Saúde das 

Américas, que recomendou também, como medida de prevenção a aplicação de flúor. 
D) O Brasil, em parceria com a Fundação Kellogg (FK), realizou, em 1982, uma Conferência sobre 

fluoretos. 
E) A fluoretação das águas de abastecimento público teve início, no Brasil, em 17 de setembro de 

2004, com a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente. 
 

 
QUESTÃO 52 – Existe achado disponível na literatura demonstrando uma taxa de sucesso do 
tratamento expectante, de 92% após 3 a 4 anos. O tratamento expectante, no entanto, apresenta 
desvantagens associadas à necessidade de uma segunda consulta para reabertura da cavidade e 
escavação final, EXCETO: 
 
A) Risco de degradação ou perda do material provisório e consequente progressão da lesão. 

B) Risco de exposição pulpar durante a remoção do material provisório ou durante a escavação final. 
C) Utilização obrigatória do cimento de hidróxido de cálcio como material forrador colocado sobre o 

tecido dentinário a fim de evitar a infiltração de microrganismos e substrato. 
D) Maior tempo e custo necessários ao tratamento. 
E) Desconforto adicional ao paciente. 
 

 

QUESTÃO 53 – A busca pela harmonia dental, conquistada por meio de cor e forma, tem levado um 
grande número de pacientes aos consultórios dentários, na esperança de mudanças, melhorias e até 
mesmo transformações profundas. Em relação ao tratamento integrado entre a Ortodontia e a 
Dentística, é INCORRETO afirmar que: 
 
A) O incisivo central é o maior dente anterior, ele guarda uma proporção de aproximadamente 75% 

da largura e 88% do comprimento em relação ao incisivo lateral, e cerca de 95% do comprimento 

e 90% da largura do canino. 
B) Se os dentes não apresentam formas alteradas, a movimentação ortodôntica é sem dúvida a melhor 

opção para alcançar a proporção dourada, pois o problema é apenas de espaço. 
C) Cada vez mais intensa, a força adesiva dos materiais estéticos tem permitido que mínimos preparos 

sejam realizados, de tal forma que, se não houver participação da dentina, o esmalte deverá ser 
biselado, pois a ação do ácido é pouco efetiva sobre a camada aprismática. 

D) Em casos em que os dentes apresentam alterações de forma, tamanho ou estão ausentes, a 
Ortodontia sozinha não será capaz de resolver, e a Dentística, em associação, pode contribuir de 
forma altamente satisfatória para constituir um sorriso perfeito. 

E) A inclinação de 75 graus em relação ao cavo-superficial tem a finalidade de remover a finíssima 
camada de sais minerais que se acumula sobre o esmalte, e que, se não for removida, produzirá 
uma dificuldade na criação de padrões de condicionamento ácido definidos. 
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QUESTÃO 54 – As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão 
seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, 
protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos 
gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Assinale a alternativa que contém de 
forma correta uma das atribuições do Cirurgião-Dentista enquanto membro da equipe atuante na 
Atenção Básica. 

 
A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando apenas indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades relativos a saúde bucal. 
B) Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, realizando 

classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-
se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo. 

C) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde do indivíduo, bem como 
aquelas previstas obrigatoriamente entre serviços essenciais da saúde bucal. 

D) Coordenar sem participar presencialmente de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 
prevenção de doenças bucais. 

E) Acompanhar e apoiar atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, sem 
envolver-se com as atividades dos demais profissionais de nível superior da AB. 

 

 
QUESTÃO 55 – Considerando o processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família e as seguintes 
atribuições: 
 
 Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva das famílias, indivíduos e a grupos 

específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), segundo programação e de 

acordo com suas competências técnicas e legais; 
 Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros 

da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 
 Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores 

das ações de promoção à saúde; 
 Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos. 
 
Essas atribuições são específicas de qual profissional da Estratégia Saúde da Família? 
 
A) Médico. 
B) Cirurgião-Dentista. 
C) Auxiliar de Saúde Bucal. 
D) Técnico em Saúde Bucal. 

E) Técnico de Enfermagem lotado em consultório dentário. 
 

 
QUESTÃO 56 – Considerando os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil, 2010) 
em relação as médias das necessidades de tratamento para cárie dentária e os respectivos percentuais 
em relação ao total, segundo o grupo etário e a região, é correto afirmar que: 

 
A) No intervalo de 35 a 44 anos, na Região Norte, 9,5% das pessoas apresentaram necessidades de 

tratamento de lesão branca. 
B) No intervalo de 35 a 44 anos, na Região Sudeste, 5% das pessoas apresentaram necessidades de 

tratamento restaurador de 2 ou mais superfícies dentárias para cárie dentária. 
C) No intervalo de 15 a 19 anos, na Região Sul, 94,3% das pessoas não apresentaram necessidades 

de tratamento para cárie dentária. 
D) No intervalo de 15 a 19 anos, na Região Nordeste, 11% das pessoas apresentaram necessidades 

de tratamento através de extração dentária. 
E) No intervalo de 65 a 74 anos, na Região Centro-Oeste, 7% das pessoas apresentaram necessidades 

de tratamento pulpar mais restauração. 
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QUESTÃO 57 – Ao Cirurgião-Dentista, quando da realização de auditorias e perícias odontológicas, é 
lícito e não constitui infração ética: 
 
A) Intervir nos atos de outro profissional, quando estiver em risco à saúde do examinado. 
B) Exercer a função de perito, quando não for cônjuge ou a parte não for parente, consanguíneo ou 

afim, em linha reta ou colateral até o segundo grau. 

C) Acumular as funções de perito/auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma 
entidade prestadora de serviços odontológicos. 

D) Prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas, independentemente da obrigação destas 
de inscrição e de estarem regularmente inscritas no Conselho de sua jurisdição, quando o Cirurgião-
Dentista estiver devidamente regular junto ao Conselho. 

E) Receber remuneração por valores vinculados à glosa, quando na função de perito ou auditor. 
 

 
QUESTÃO 58 – Constitui infração ética do Cirurgião-Dentista revelar, sem justa causa, fato sigiloso 
de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Compreende-se como justa causa, 
EXCETO: 
 
A) Declinação do tratamento empreendido, através da publicação de Edital de Cobrança Extrajudicial 

de honorários profissionais. 
B) Notificação compulsória de doença. 
C) Colaboração com a justiça nos casos previstos em lei. 
D) Perícia odontológica nos seus exatos limites. 
E) Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. 
 

 
QUESTÃO 59 – Conforme a RDC/Anvisa nº 50/2002, os consultórios odontológicos devem dispor de 

instalações hidráulicas (água fria e esgoto), elétricas (pontos de força e iluminação), iluminação 
natural ou artificial, ventilação natural ou forçada e, caso necessário, gases medicinais (oxigênio, ar 
comprimido e vácuo medicinal). Os consultórios odontológicos devem ainda possuir ambientes de 
apoio. Assinale a alternativa que contém de forma correta um desses ambientes de apoio obrigatório. 
 
A) Sala de espera para pacientes e acompanhantes com área mínima de 2 m2 por pessoa. 

B) Depósito de Material de Limpeza (DML) com área mínima de 4 m2 e dimensão mínima de 2m, 

de materiais com bancada e pia com área mínima de 6,8 m2. 
E) Central de Material Esterilizado (CME) com ambiente limpo – sala de 

preparo/esterilização/estocagem de material, com bancada para equipamentos de esterilização, 

armários para guarda de material e guichê para distribuição de material, com área mínima de 4,8 
m². 

 

 
QUESTÃO 60 – Os profissionais da área da saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco 
elevado de aquisição de doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. Acerca das 
vacinas administradas nos serviços públicos de saúde para a garantia do esquema vacinal, é correto 
afirmar que: 
 
A) Uma dose de reforço da vacina contra a febre amarela é necessária a cada quinze anos. 
B) A vacina DT (Dupla Adulto) contra Difteria e Tétano deve ser aplicada em três doses no esquema 

básico. Requer uma dose de reforço a cada oito anos, antecipada para três anos em caso de 
gravidez ou acidente com lesões graves. 

C) A vacina SRC (Tríplice Viral) contra Sarampo, Caxumba e Rubéola, deve ser aplicada em dose de 
reforço a cada dez anos. 

D) A vacina contra Hepatite B deve ser feita em três doses, em períodos de zero, um e seis meses de 
intervalo; dois meses após o esquema vacinal completo, recomenda-se a realização de testes 
sorológicos para verificar a soroconversão das pessoas vacinadas. 

E) As vacinas contra Influenza e Pneumococos atuam contra gripe e pneumonia, respectivamente, e 
requerem uma dose a cada ano para gripe e reforço após dez anos para pneumonia. 

 

equipado com pia. 
C) Sanitários para pacientes e público com área mínima de 2,5 m2 e dimensão mínima de 1,5m.  
D) Central de Material Esterilizado (CME) com ambiente sujo – sala de lavagem e descontaminação 
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QUESTÃO 61 – A formação da face e da cavidade oral é de natureza complexa e envolve o 
desenvolvimento de múltiplos processos teciduais que devem se unir e fusionar de modo 
extremamente ordenado. Distúrbios no crescimento desses processos teciduais ou nas suas fusões 
podem resultar na formação de fendas orofaciais. Considerando a classificação das fendas orofaciais, 
relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 
1. Fenda Labial. 
2. Fenda Palatina. 
3. Fenda Mediana do Lábio Superior. 
4. Fenda Facial Oblíqua. 
 
Coluna 2 
(  ) É um tipo de fenda causada pela falha na fusão das cristas palatinas, representando 30% dos 

casos isolados de um grupo de fendas orofaciais com condições relacionadas etiologicamente, e 
50% dos seus portadores têm anomalias associadas a síndromes de desenvolvimento. 

(  ) É um tipo de fenda que se estende do lábio superior ao olho, as formas graves são incompatíveis 
com a vida e pode envolver a narina, ou pode passar lateralmente pelo nariz e se estender para 
o olho. Essa fenda é rara, representando apenas um em cada 1.300 casos de fendas orofaciais. 

(  ) É uma anomalia extremamente rara que resulta da falha na fusão dos processos nasais medianos. 
Ela pode estar associada a várias síndromes, incluindo a síndrome orodigitofacial e a síndrome de 
Ellis-van Creveld. As mais aparentes, na verdade representam uma agenesia do palato primário 
associada à holoprosencefalia. 

(  ) Aproximadamente 80% dos casos são unilaterais, sendo 20% bilaterais. Cerca de 70% das fendas 
unilaterais ocorrem no lado esquerdo, além disso, cerca de 70% dessas fendas unilaterais estão 
associadas a outro tipo de fenda, enquanto a frequência da concomitância com outro tipo de fenda 

aumenta para 85% nos pacientes com fenda bilateral. Uma fenda completa estende-se através 
da narina, porém uma fenda incompleta não envolve o nariz. O defeito ósseo pode ser observado 
em radiografias. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) 2 – 4 – 3 – 1. 

B) 1 – 2 – 3 – 4. 
C) 3 – 1 – 2 – 4. 
D) 4 – 3 – 1 – 2. 
E) 3 – 2 – 4 – 1. 
 

 
QUESTÃO 62 – Em relação às patologias de interesse em estomatologia odontológica encontramos 

uma doença dermatológica crônica relativamente comum, que afeta frequentemente a mucosa bucal, 
cujo nome peculiar foi dado pelo médico britânico Erasmus Wilson, que foi o primeiro a descrevê-la, 
em 1869. Provavelmente Wilson pensava que as lesões cutâneas se assemelhavam a plantas 
primitivas compostas por algas simbióticas e fungos que crescem sobre as rochas, para merecerem 
essa denominação. Embora sua aparência sugira uma condição, evidências atuais indicam que essa é 
uma doença mucocutânea imunomediada. Assinale a alternativa que contém o nome correto da 
doença descrita. 
 
A) Artrite Reativa. 
B) Eritema Migratório. 
C) Estomatite Areata. 
D) Candidíase. 
E) Líquen Plano. 
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QUESTÃO 63 – Por definição, um cisto é uma cavidade patológica (muitas vezes preenchida por 
líquido ou material semissólido) que é revestida por epitélio. Há uma variedade de cistos do 
desenvolvimento de cabeça e pescoço. Em vários casos, a patogênese exata dessas lesões é ainda 
incerta. Independentemente da sua origem, os cistos se desenvolvem na região oral e maxilofacial, 
tendem a aumentar aos poucos de tamanho, possivelmente em resposta a um discreto aumento da 
pressão hidrostática luminal. Assinale a alternativa que descreve corretamente o nome e 

características de um tipo de cisto do desenvolvimento de cabeça e pescoço. 
 
A) Cistos Palatinos do Recém-Nascido (Pérolas de Epstein; Nódulos de Bohn): cisto do 

desenvolvimento raro que ocorre no lábio superior, lateral à linha média. A sua patogênese é 
desconhecida, embora existam duas teorias principais. Uma teoria considera o cisto nasolabial um 
cisto “fissural” originado de remanescentes epiteliais aprisionados ao longo da linha de fusão do 
processo maxilar, processo nasal mediano e processo nasal lateral. Uma segunda teoria sugere que 
estes cistos se desenvolvam de pela deposição ectópica do epitélio do ducto nasolacrimal, devido 
a semelhantes localização e aspecto histológico. 

B) Cisto Nasolabial (Cisto Nasoalveolar, Cisto de Klestadt): foi considerado um cisto fissural que se 
originava de epitélio aprisionado durante a fusão da porção globular do processo nasal mediano 
com o processo maxilar. Entretanto, esse conceito tem sido questionado, porque a porção globular 
do processo nasal mediano está primariamente unida ao processo maxilar, e não ocorre fusão. Por 
conseguinte, não ocorre aprisionamento epitelial durante o desenvolvimento embrionário dessa 
região. 

C) Cisto Palatino (Palatal) Mediano: cisto fissural raro, que teoricamente se desenvolve do epitélio 
retido ao longo da linha de fusão embrionária das cristas palatinas laterais da maxila. A lesão é 
observada mais frequentemente em adultos jovens. Muitas vezes, a lesão é assintomática, porém 
alguns pacientes relatam dor ou expansão. 

D) Cisto Globulomaxilar: cisto do desenvolvimento comum no palato de crianças. Pesquisadores 

especulam que estes cistos de “inclusão” podem originar-se de duas maneiras. Na primeira, quando 
as cristas palatinas se encontram e se fusionam na linha média, durante a vida embrionária para 
formar o palato secundário, pequenas ilhas epiteliais podem ficar aprisionadas por baixo da 
superfície tecidual ao longo da rafe palatina e formar cistos. Na segunda, esses cistos poderiam 
surgir a partir de remanescentes epiteliais oriundos do desenvolvimento de glândulas salivares 
menores do palato. 

E) Cisto Mandibular Mediano: lesões comuns que possuem queratina no seu interior. O tipo mais 

frequente é derivado do infundíbulo folicular, sendo denominado cisto infundibular. Em teoria, 
representa um cisto fissural na linha média anterior da mandíbula, que se desenvolve na vida 
intrauterina a partir de epitélio aprisionado durante a fusão das metades da mandíbula. 

 

 
QUESTÃO 64 – Os efeitos terapêuticos e tóxicos dos fármacos resultam de suas interações com 
moléculas do paciente. A maioria dos fármacos atua por associação a macromoléculas específicas, de 

modo a alterar suas atividades bioquímicas e biofísicas. Essa ideia, que tem mais de um século de 
idade, está incorporada no termo receptor: o componente de uma célula ou organismo que interage 
com um fármaco e inicia a cadeia de eventos que leva aos efeitos observados desse fármaco. Nesse 
contexto, acerca dos receptores é INCORRETO afirmar que: 
 
A) Os receptores determinam as relações quantitativas entre dose ou concentração de fármacos e 

efeitos farmacológicos. 
B) Os receptores não são responsáveis pela seletividade da ação do fármaco. 
C) Os receptores medeiam as ações de agonistas e antagonistas farmacológicos. 
D) O conceito de receptor, estendido à endocrinologia, imunologia e biologia molecular, tem se 

provado essencial para explicar muitos aspectos de regulação biológica. 
E) Vários receptores de fármacos têm sido isolados e caracterizados em detalhe, possibilitando assim 

o entendimento preciso da base molecular da ação do fármaco. 
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QUESTÃO 65 – Os analgésicos rotineiramente empregados na clínica odontológica são a dipirona e 
o paracetamol. Como alternativa a ambos, pode-se optar pelo ibuprofeno, que em doses menores tem 
ação analgésica similar à da dipirona, sem praticamente exercer atividade anti-inflamatória. Acerca 
dos analgésicos empregados na clínica odontológica, é correto afirmar que: 
 

A) O Paracetamol não é um analgésico seguro para uso em gestantes e lactantes. 

B) A Dipirona prescrita por via IM ou IV, não exige nenhum cuidado ou cautela quando administrada 
a pacientes com condições circulatórias instáveis, sendo essa uma de suas vantagens. 

C) O Ibuprofeno é indicado para pacientes com história de gastrite ou úlcera péptica, hipertensão 
arterial ou doença renal, em virtude de suas propriedades não deletérias. 

D) O Paracetamol pode causar danos ao fígado. Recentemente, o FDA recomendou que as doses 
máximas diárias de paracetamol, em adultos, fossem reduzidas de 4 g para 3,25 g. 

E) O Ibuprofeno é a medicação de escolha em pacientes com história de hipersensibilidade ao ácido 
acetilsalicílico, por não possuir potencial de alergia cruzada. 

 

 

QUESTÃO 66 – Assinale a alternativa que contém um dos principais anti-inflamatórios não esteroides 
(AINEs) empregados na clínica odontológica com denominação genérica, dose usual e intervalos entre 
as doses de manutenção, em adultos, de forma correta. 
 

A) Diclofenaco potássico; 75 mg; 4h. 
B) Ibuprofeno; 800 mg; 6h. 
C) Nimesulida; 100 mg; 6h. 
D) Cetoprofeno; 100 mg; 12h. 
E) Tenoxicam; 20 mg; 24h. 
 

 

QUESTÃO 67 – A auditoria clínica consiste na análise crítica e sistemática da qualidade da atenção à 
saúde, incluindo os procedimentos usados no diagnóstico e tratamento, o uso dos recursos e os 
resultados para os pacientes em todos os pontos de atenção, observada a utilização dos protocolos 
clínicos estabelecidos. Segundo Robinson e Steiner (1998), são tecnologias de uso em auditoria clínica, 
EXCETO: 
 

A) A gestão comportamental do paciente. 
B) A perfilização clínica. 

C) A apresentação de casos. 
D) A revisão de eventos sentinela. 
E) Os Surveys. 
 

 

QUESTÃO 68 – Emergência e urgência são situações que exigem ações rápidas e corretas para 
minimizar as sequelas e salvar a vida do paciente. O Cirurgião-Dentista, como profissional da área da 

saúde, não está livre de ter os seus pacientes acometidos por uma situação de emergência ou urgência 
durante sua atuação clínica, devendo, com isso, assumir os riscos e as responsabilidades inerentes à 
profissão. É de vital importância que esses profissionais estejam aptos a realizar manobras básicas 
frente a certas intercorrências, para garantir a saúde e a integridade dos seus pacientes, até que eles 
possam receber atendimento especializado. Nesse contexto, assinale a alternativa que contém um 
enunciado correto sobre o tema. 
 

A) Malamed (1993) afirmou que as emergências ocorrem durante ou imediatamente após a 
administração do anestésico local ou durante o tratamento dental, sendo que cerca de 59% das 
emergências ocorrem durante o procedimento de extração. 

B) A American Dental Association (ADA), em 2002, por meio do seu Conselho Científico, determinou 
que todos os consultórios odontológicos possuam, pelo menos, as drogas e os equipamentos 
básicos de emergência recomendados. 

C) Malamed (1993) afirmou que as emergências ocorrem durante ou imediatamente após a 

administração do anestésico local ou durante o tratamento dental, sendo que cerca de 45% das 
emergências ocorrem durante o procedimento de extirpação pulpar. 

D) Existem estudos demonstrando que poucos profissionais (apenas 10%) não possuem 
medicamentos e equipamentos em seus consultórios, necessários para a gerência de uma urgência 
ou emergência médica, visto que não são treinados para o seu manuseio. 

E) Não existe regulamentação do Conselho Federal de Odontologia (CFO) acerca da necessidade de 
disciplina ou conhecimentos sobre urgência ou emergência médica nos cursos de pós-graduação 
ou especialização em odontologia. 
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QUESTÃO 69 – O cuidado em âmbito hospitalar exige equipes multiprofissionais e interdisciplinares, 
observando leis, protocolos, diretrizes, rotinas, em que as condutas e procedimentos são discutidos e 
planejados em conjunto e as responsabilidades compartilhadas entre toda a equipe assistencial. Desse 
modo, CD, TSB e ASB que compõem a equipe precisam conhecer as rotinas, estruturas e tecnologias 
do ambiente hospitalar, além de estarem cientes das normas e dos procedimentos operacionais 
padrões. A Resolução CFO nº 163/2015 define as áreas de atuação do cirurgião-dentista habilitado em 

Odontologia Hospitalar. Em relação à referida Resolução CFO, analise as assertivas abaixo, 
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, sobre as áreas de atuação do habilitado em Odontologia 
Hospitalar. 
 
(  ) Ter competência e habilidade para prestar assistência odontológica aos pacientes críticos. 
(  ) Incrementar e estimular pesquisas que permitam o uso de novas tecnologias, métodos e fármacos 

no âmbito da medicina hospitalar. 
(  ) Atuar na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse processo. 
(  ) Aplicar apenas procedimentos embasados em evidências científicas. A comprovadas na literatura 

no diagnóstico e nas indicações na atenção em odontologia hospitalar. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
 
A) V – F – F – V. 
B) V – V – F – F. 
C) V – F – V – F. 
D) F – V – F – V. 
E) F – F – V – V. 
 

 

QUESTÃO 70 – Pautar o processo de trabalho em saúde praticando equidade é fundamental e, para 
isso, é necessário o uso de informações sobre as condições de vida da população. Esses dados devem 
servir de base para análise de situação de saúde doença de cada coletividade, como também para 
programar as ações visando a quem mais precisa. Para o planejamento e a organização do processo 
de trabalho da equipe, deve ser feito um monitoramento que contemple minimamente os seguintes 
aspectos listados, EXCETO: 
 
A) Taxa de incidência de alterações da mucosa oral. 
B) Percentual de exodontia realizada em relação aos procedimentos clínicos. 
C) Cobertura de primeira consulta de atendimento odontológico à gestante. 
D) Razão entre tratamentos concluídos em primeiras consultas odontológicas programáticas e 

tratamentos incompletos. 
E) Percentual de encaminhamentos para serviço especializado. 
 

 
QUESTÃO 71 – O perito oficial cirurgião-dentista é o profissional incumbido, por lei, de realizar perícia 
oficial e avaliar a condição laborativa do examinado nas hipóteses em que abranger o campo de 
atuação da Odontologia, para fins de enquadramento na situação legal pertinente; dessa forma o 
Conselho federal de Odontologia definiu as competências privativas do perito oficial cirurgião-dentista, 
designado por dirigentes de pessoal dos órgãos da administração direta, das autarquias e das 

fundações federais, no âmbito das administrações públicas e nas hipóteses em que abranger o campo 
de atuação da Odontologia. Estão relacionadas como atribuições privativas do perito oficial cirurgião-
dentista, EXCETO: 
 
A) Realizar perícias singulares, hospitalares, domiciliares e participar de juntas odontológicas. 
B) Emitir laudo conclusivo quanto à capacidade ou incapacidade laboral, subsidiando tecnicamente 

decisões para concessão de benefícios, exclusivamente em conjunto com profissional médico. 
C) Atuar como assistente técnico em perícias judiciais. 
D) Avaliar a incapacidade para o trabalho do servidor, mediante exame e inspeção clínica. 
E) Caracterizar incapacidade para benefícios previdenciários e assistenciais. 
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QUESTÃO 72 – A avaliação radiográfica do trauma severo requer algumas projeções radiográficas 
essenciais, mesmo apesar de a TC com reformatação tridimensional ter se tornado a modalidade de 
imagem de escolha em traumas faciais complexos, pois radiografias-padrão continuam sendo 
amplamente usadas na avaliação inicial do paciente traumatizado. A série para os ossos da face 
consiste em três a cinco projeções, incluindo cefalométrica lateral, lateral oblíqua de Caldwell e 
projeções de Walter. A projeção Submentovértice (SMV) e a projeção de Towne também podem ser 

obtidas para ajudar a delinear fraturas que não tenham sido vistas em outras projeções (FONSECA, 
2015). Assinale a alternativa que representa a incidência radiográfica mais útil para visualização de 
fraturas subcondilares, pois é o único estudo radiográfico simples que mostra angulação medial ou 
lateral e/ou deslocamento nesse tipo de fratura, e também tem suas vantagens para a avaliação das 
órbitas por fornecer uma excelente visualização da fissura orbitária inferior, proporcionando exposição 
adicional do seio maxilar e do rebordo orbitário inferior, auxiliando na avaliação pós-operatória em 
casos de reparo dessas fraturas. 
 

A) Projeção cefalométrica lateral. 
B) Projeção de Walter. 
C) Projeção lateral oblíqua de Caldwell. 
D) Projeção submento vértice (SMV). 
E) Projeção de Towne. 
 

 

QUESTÃO 73 – O volume máximo de uma solução anestésica local deve ser calculado em função de 
três parâmetros: concentração do anestésico na solução, doses máximas recomendadas e peso 
corporal do paciente. Considerando a justificativa de Andrade (2014) para o uso de doses máximas 
mais conservadoras, usualmente considerada em face de o atendimento odontológico ser feito em 
nível ambulatorial e normalmente o cirurgião-dentista não dispor de suporte técnico adequado para 
atender as intercorrências associadas às reações de toxicidade, assinale a alternativa correta quanto 

as doses máximas para os anestésicos locais atualmente disponíveis no Brasil. 
 

A) Lidocaína 2%; dose máxima por kg de peso corporal 5,4 mg; máximo absoluto independentemente 
do peso 280 mg; número máximo de tubetes por sessão 6,5. 

B) Mepivacaína 2%; dose máxima por kg de peso corporal 4,4 mg; máximo absoluto 
independentemente do peso 400 mg; número máximo de tubetes por sessão 9,2. 

C) Articaína 4%; dose máxima por kg de peso corporal 7 mg; máximo absoluto independentemente 
do peso 500 mg; número máximo de tubetes por sessão 6,9. 

D) Prilocaína 3%; dose máxima por kg de peso corporal 5 mg; máximo absoluto independentemente 
do peso 300 mg; número máximo de tubetes por sessão 6. 

E) Bupivacaína 0,5%; dose máxima por kg de peso corporal 2,3 mg; máximo absoluto 
independentemente do peso 190 mg; número máximo de tubetes por sessão 12. 

 

 

QUESTÃO 74 – Muitos procedimentos cirúrgicos orais e maxilofaciais precisam de incisões. Em 
relação aos princípios básicos ao realizar incisões na técnica cirúrgica buco maxilofacial, estão corretas 
as seguintes descrições, EXCETO: 
 

A) Deve ser usada uma lâmina de tamanho apropriado, pois permite que as incisões sejam feitas de 
forma limpa, sem dano desnecessário causado por golpes repetidos. O cirurgião-dentista deve 
evitar ao máximo trocar a lâmina durante uma cirurgia para que não ocorram incisões desniveladas. 

B) Um golpe firme e contínuo deve ser usado ao fazer uma incisão. Golpes repetidos e experimentais 
aumentam a quantidade de tecidos danificados em um corte e quantidade de sangramento, 
impedindo assim a cicatrização e a visibilidade do corte. 

C) O cirurgião-dentista deve cuidadosamente evitar cortar estruturas vitais ao fazer uma incisão. A 
microanatomia de cada paciente é única, portanto, para evitar o corte de grandes vasos ou nervos 
acidentalmente quando fizer incisões próximas ao local em que os principais vasos, dutos e nervos 
correm, o cirurgião-dentista deve fazer uma incisão profunda, o suficiente para definir a próxima 

camada principal. 
D) Incisões em superfícies epiteliais, que o cirurgião-dentista planeja reaproximar, devem ser feitas 

com a lâmina em posição perpendicular à superfície epitelial. Este ângulo produz bordas quadradas 
no corte, que são mais fáceis de reorientar propriamente durante a sutura, e é menos suscetível a 
necrose nas bordas do corte como resultado da isquemia das mesmas. 

E) Incisões na cavidade oral devem ser devidamente aplicadas. Incisões em gengivas inseridas e sobre 
ossos saudáveis são mais desejáveis que aquelas em gengivas não inseridas, e ossos doentes e 

ausentes. 
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QUESTÃO 75 – O termo retalho, indica uma seção de tecido mole que é delimitado por uma incisão 
cirúrgica; contém seu próprio suprimento sanguíneo; permite acesso cirúrgico aos tecidos profundos; 
pode ser recolocado em posição original; e mantido com suturas. Retalhos de tecido mole são 
normalmente usados em cirurgia oral, periodontal, e procedimentos endodônticos para ganhar acesso 
às estruturas profundas de dentes e osso. Para gerar exposição adequada e promover a devida 
cicatrização, o cirurgião-dentista deve utilizar parâmetros para desenvolver um retalho para uma 

situação específica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses parâmetros. 
 
A) A base do retalho deve ser normalmente mais estreita que a sua margem livre para preservar um 

provimento sanguíneo adequado. 
B) O rebatimento de tecido mole independe do tamanho do retalho para gerar visualização adequada 

dessa área. 
C) O retalho deve ser mantido fora do campo operatório por um afastador que deve se apoiar em osso 

intacto, mesmo que o afastador segure o retalho sob tensão. 
D) Para um retalho tipo envelope ser de tamanho adequado, o comprimento do retalho na dimensão 

anteroposterior normalmente se estende dois dentes anteriores e um dente posterior à área da 
cirurgia. 

E) Retalhos para remoção dentária devem ser de espessura mucoperiosteal parcial. 
 

 
QUESTÃO 76 – Remoção de dentes impactados pode ser relativamente fácil ou extremamente difícil, 
mesmo para cirurgiões-dentistas experientes. Com classificação cuidadosa dos dentes impactados 
usando uma variedade de sistemas, o cirurgião pode fazer a cirurgia proposta de forma metódica e 
prever se alguma abordagem cirúrgica extraordinária será necessária ou se o paciente irá encontrar 
algum problema pós-operatório. A profundidade do dente impactado comparado com a altura do 
segundo molar adjacente é importante para determinar a dificuldade de remoção da impactação, 

podendo ser classificada segundo o sistema de classificação chamado de Classificação Pell e Gregory. 
Assinale a alternativa correta acerca da Classificação Pell e Gregory. 
 
A) Impactação classe D de Pell e Gregory – O plano oclusal do dente impactado está no mesmo nível 

que o plano oclusal do segundo molar. 
B) Impactação classe A e Pell e Gregory – O plano oclusal do dente impactado está entre o plano 

oclusal e a linha cervical do segundo molar. 
C) Impactação classe C de Pell e Gregory – O dente impactado está abaixo da linha cervical do segundo 

molar. 
D) Impactação classe B de Pell e Gregory – O plano oclusal do dente impactado está no mesmo nível 

que o plano oclusal do segundo molar. 
E) Impactação classe C e Pell e Gregory – O plano oclusal do dente impactado está entre o plano 

oclusal e a linha cervical do segundo molar. 
 

 
QUESTÃO 77 – A vestibuloplastia submucosa, como descrita por Obwegeser, pode ser o 
procedimento de escolha para correção de inserções de tecido mole sobre ou próximo à: 
 
A) Mucosa labiovestibular. 
B) Crista do rebordo alveolar da maxila. 

C) Inserção dos músculos do lábio. 
D) Porção interna do fundo do vestíbulo. 
E) Área de extensão dos flanges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



628_CE_11_NS_7/1/202217:46:29 

Execução: Fundatec 
ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE – ÁREA ODONTOLOGIA 

QUESTÃO 78 – O equipamento odontológico e os periféricos, utilizados na Odontologia, estão sujeitos 
à contaminação por microorganismos patogênicos provenientes da cavidade bucal do paciente por 
meio do contato direto, do toque das mãos enluvadas do profissional e do pessoal auxiliar, de 
respingos de sangue ou saliva e do aerossol que neles se depositam. Além dessas fontes de 
contaminação, deve ser considerada, na elaboração de um programa de controle de infecção, a 
qualidade da água utilizada nos equipamentos odontológicos. Acerca do controle de infecção no 

consultório odontológico estão corretas as seguintes medidas, EXCETO: 
 
A) A ANVISA estabeleceu que, a partir do ano 2010, a água liberada pelos equipamentos 

odontológicos, em procedimentos não cirúrgicos, não deveria conter mais que 850 ufc/ml de 
bactérias heterotróficas, sendo atestada a qualidade da água por laudo biológico anual. 

B) É preconizada a reutilização de peças de mão somente após procedimentos de limpeza e 
esterilização, a cada uso. 

C) A roupa suja deve ser manuseada e sacudida o mínimo possível, para evitar a contaminação 
microbiana do ar e das pessoas que a manipulam. Deve ser embalada no local onde foi usada e 
transportada em sacos resistentes e bem vedados para impedir vazamentos. 

D) Paredes, janelas, portas, tetos e pisos não constituem risco de infecção, desde que mantidos 
limpos. Deve-se estabelecer uma rotina de limpeza periódica, de acordo com a área ou quando 
houver sujidade visível. 

E) Na presença de matéria orgânica, deve se aplicar solução de hipoclorito de sódio a 1% sobre a 
matéria orgânica, aguardar cinco minutos; remover com auxílio de papel-toalha ou pano, que deve 
ser descartado; e proceder à limpeza com água e sabão. 

 

 
QUESTÃO 79 – Referente ao tratamento cirúrgico dos caninos impactados, a maior parte da literatura 
disponível hoje está relacionada à impacção dos caninos superiores, refletindo sua ocorrência 20 vezes 

maior em relação aos caninos inferiores impactados. O tratamento típico envolve a manipulação 
ortodôntica a fim de fornecer espaço adequado para o dente na arcada e acesso cirúrgico ao dente 
impactado, com colagem de um dispositivo de erupção ortodôntica. Algumas técnicas cirúrgicas 
básicas foram descritas por Kokich e Cooke para o tratamento de caninos impactados, cada um tendo 
sua situação clínica com a escolha apropriada. São elas, EXCETO: 
 
A) Gengivectomia/janela de tecido mole. 
B) Retalho posicionado apicalmente. 
C) Erupção aberta – retalho reposicionado com uma janela de tecido mole ou excisão de tecido sem 

retalho. 
D) Erupção fechada – retalho reposicionado sem uma janela de tecido mole removida. 
E) Retalho posicionado lateralmente. 
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QUESTÃO 80 – A distração osteogênica é uma técnica cirúrgica baseada no princípio do "estresse de 
tensão" que permite o alongamento do osso e dos tecidos moles circundantes através da separação 
progressivamente controlada da fratura por meio de um dispositivo de distração. O sucesso na cirurgia 
e o acompanhamento pós-cirúrgico são baseados em princípios biológicos e biomecânicos minuciosos. 
São princípios biológicos de distração osteogênica, EXCETO: 
 

A) Período de Ativação. 
B) Consolidação. 
C) Período de Latência. 
D) Osteogênese. 
E) Osteotomia. 
 



 

 

 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 80 (oitenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 01 – A República Federativa do Brasil, conforme consta na Constituição Federal de 1988, 
em seu artigo 4º, em relação às suas relações internacionais, deve reger-se por alguns princípios. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses princípios. 
 

A) Independência nacional. 

B) Autodeterminação dos povos. 

C) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

D) Solução pacífica dos conflitos. 

E) Igualdade entre os Estados. 
 

 

QUESTÃO 02 – Sobre o Estatuto da Igualdade Racial, previsto através da Lei nº 12.228/2010, analise 

as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

I. Desigualdade de gênero e de raça é toda a assimetria existente no âmbito da sociedade que 

acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. 

II. Dentre os objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, encontra-se a 

melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao 

processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. 

III. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus 

usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do Estado. 

IV. É de responsabilidade direta do Governo Federal e subsidiária dos Governos Estaduais e Municipais 

a adoção de providências no sentido de que a população negra tenha direito a participar de 

atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, 

de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. 
 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas II e IV estão corretas. 

E) Apenas I, II e III estão corretas. 
 

 

QUESTÃO 03 – A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) define as formas de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. Com base no texto legal, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

A) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 

B) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada no âmbito da família, esta compreendida como a comunidade formada 

especificamente por indivíduos que são aparentados, unidos por laços naturais consanguíneos. 

C) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

D) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos 

humanos. 

E) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial. 
 

 

QUESTÃO 04 – A inclusão no Sistema IPE Saúde é _________________, observados os 
procedimentos previstos na Lei Complementar nº 15.145/2018 e nos regulamentos. Não havendo 

interesse em permanecer no Sistema, caberá ao servidor, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias a partir da(o) _______________, manifestar-se pela exclusão do quadro de segurados, perante 

o Órgão Gestor do Sistema IPE Saúde.  
 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 
 

A) facultativa – exercício 

B) obrigatória – posse 

C) obrigatória – exercício 

D) facultativa – posse 

E) obrigatória – nomeação 
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QUESTÃO 05 – Em relação à Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), analise as afirmações 

abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda 

que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. 

(  ) As disposições da Lei de Improbidade Administrativa somente são aplicáveis, no que couber, aos 

agentes públicos, que induzam ou concorram dolosamente para a prática do ato de improbidade. 

(  ) Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores 

de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do 

agente. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V. 

B) F – V – F. 

C) V – V – F. 

D) V – F – F. 

E) F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 06 – Podem ser inscritos, junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos 

do Rio Grande do Sul – Ipê Saúde, como dependentes e sob responsabilidade do segurado, conforme 
Lei Complementar nº 15.145/2018, EXCETO: 

 

A) Companheiro, independentemente da identidade ou oposição de sexo, que mantenha união estável, 

caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de 
constituir família, nos termos do § 3º do Art. 226 da Constituição Federal, ressalvado quando este 

detiver vínculo na condição de segurado. 

B) Filho solteiro menor de 18 anos e não emancipado.  

C) Ex-cônjuge ou ex-convivente que perceba pensão alimentícia, fixada em processo judicial ou 

escritura pública, ressalvado quando este detiver vínculo na condição de segurado. 

D) Enteado solteiro sob condição de invalidez, quando devidamente habilitado pelo segurado, curador 

ou representante legal, em vida, nessa condição. 

E) Estudante de ensino regular, até o implemento dos 21 (vinte e um) anos de idade. 

 

 
QUESTÃO 07 – Relativamente à Lei nº 15.473/2020, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Ipê 

Saúde, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Promoção por antiguidade. 

2. Promoção por merecimento. 

3. Progressão. 

 

Coluna 2 

(  ) Resulta de um processo de avaliação do servidor que dimensione seu desempenho e qualificação 

profissional. 

(  ) Será determinada pelo tempo em número de dias de efetivo exercício no cargo e no grau a que 

pertencer o servidor. 

(  ) Constitui a passagem do servidor de um nível de vencimentos para outro dentro do mesmo cargo 

do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Ipê Saúde. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 1 – 3. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 1 – 3 – 2. 

E) 2 – 3 – 1. 
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QUESTÃO 08 – A Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações) aponta que a alienação de bens da 

Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, deverá 

atender algumas normas. Dessa forma, para a alienação de imóveis, dependerá de avaliação prévia 

e licitação, ressalvadas as dispensas legais, quando forem referentes a: 

  

A) Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, somente. 

B) Entidades autárquicas e fundacionais, somente. 

C) Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e entidades paraestatais. 

D) Entidades autárquicas e fundacionais e entidades paraestatais, somente. 

E) Administração direta e entidades paraestatais, somente. 

 

 

QUESTÃO 09 – Conforme previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988, o servidor 

_______________ para cargo de provimento ____________ em virtude de concurso público adquire 

estabilidade após ______ anos de efetivo serviço. Ainda, para a aquisição da estabilidade, tem-se a 

______________ de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) indicado – provisório – dois – obrigatoriedade 

B) nomeado – provisório – três – possibilidade 

C) indicado – efetivo – dois – possibilidade 

D) nomeado – efetivo – três – obrigatoriedade 

E) nomeado – efetivo – dois – obrigatoriedade 

 

 

QUESTÃO 10 – A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição. Com base nisso, e diante do que prevê a Constituição Brasileira de 1988, analise as 

assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração 

ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. 

(  ) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 

outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais. 

(  ) A formação de novos Estados ou Territórios Federais dá-se por iniciativa do Congresso Nacional, 

através de lei complementar. 

(  ) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, 

dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de autorização da 

União após aprovação no Senado Federal. 

(  ) Para a criação e desmembramento de Municípios, é indispensável a divulgação dos Estudos de 

Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – F – V. 

B) F – V – F – V – F. 

C) V – F – V – V – F. 

D) F – V – V – F – F. 

E) V – V – F – F – V. 
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INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 11 – O recurso do Windows 10 que, quando acionado, mantém o computador ligado com 

baixo consumo de energia e com o monitor desligado é chamado: 

 

A) Suspender. 

B) Repousar. 

C) Desligar. 

D) Reiniciar. 

E) Desconectar. 

 

 

QUESTÃO 12 – No editor de textos Word 2016, para selecionar uma única palavra do texto, basta: 

 

A) Pressionar <Ins> com o cursor sobre a palavra. 

B) Pressionar <Delete> com o cursor sobre a palavra. 

C) Pressionar <Ctrl> com o cursor sobre a palavra. 

D) Clicar uma vez na palavra. 

E) Clicar duas vezes na palavra. 

 

 

QUESTÃO 13 – Em uma planilha do Microsoft Excel 2016, para efetuar a soma da célula B2 até a 

célula G2, armazenando o resultado na célula H2, deve-se inserir nesta célula a fórmula SOMA escrita 

da seguinte forma: 

 

A) SOMA(B2,G2) 

B) SOMA(B2:G2) 

C) =SOMA(B2:G2) 

D) =SOMA(B2,G2) 

E) =SOMA(B2;G2) 

 

 

QUESTÃO 14 – As teclas de atalho utilizadas para abrir uma nova guia do Google Chrome em um 

ambiente Windows são: 

 

A) <Ctrl>+a 

B) <Ctrl>+t 

C) <Shift>+a 

D) <Shift>+t 

E) <Alt>+a 

 

 

QUESTÃO 15 – No Mozilla Firefox, ao clicar no ícone com uma casinha, quando encontrado na barra 

de ferramentas, é aberta a: 

 

A) Configuração do Firefox. 

B) Configuração da página aberta. 

C) Página inicial do Firefox. 

D) Primeira página visitada. 

E) Última página visitada. 

 

 

QUESTÃO 16 – O malware que criptografa os dados visíveis para o usuário, com o objetivo de solicitar 

o resgate das informações criptografadas, é denominado: 

 

A) Adware. 

B) Spyware. 

C) Vírus polimórficos. 

D) Cavalo de Troia. 

E) Ransomware. 
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QUESTÃO 17 – O ataque planejado a um computador ou a algum serviço que nele esteja sendo 

executado, de forma a exigir todos os recursos dele, impedindo que os usuários possam utilizá-lo, 

deixando esta máquina ou serviço indisponível, é chamado de: 

 

A) Ataque de negação de serviços, conhecido pela sigla (DoS). 

B) Ataque para monopolizar os serviços, conhecido pela sigla (MoS). 

C) Bloqueio de serviço por uso de recursos, conhecido pela sigla (SBR). 

D) Bloqueio de serviço por demanda, conhecido pela sigla (DSB). 

E) Trava de serviço, conhecido pela sigla (SL). 

 

 

QUESTÃO 18 – O Microsoft Outlook 2016 possui duas formas de responder a um e-mail recebido, 

quais sejam: 

 

A) Responder e Enviar.  

B) Responder e Encaminhar. 

C) Responder e Responder a Todos. 

D) Enviar e Responder a Todos. 

E) Enviar e Encaminhar. 

 

 
QUESTÃO 19 – Em relação aos fundamentos especificados no Art. 2º da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), o fundamento que NÃO faz parte dessa Lei é: 

 

A) Respeito à privacidade. 

B) Autodeterminação informativa. 

C) Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. 

D) Liberdade na divulgação de dados pessoais em meios digitais, seguindo o princípio da liberdade de 

informação. 

E) Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. 

 

 

QUESTÃO 20 – As tabelas que definem, a partir da origem e do destino de cada pacote, se eles são 

permitidos, monitorados ou bloqueados pelo firewall são denominadas: 

 

A) Tabelas de configuração do firewall. 

B) Tabelas de alocação de pacotes. 

C) Listas de histórico de uso da rede pelo usuário. 

D) Listas de usuários da rede. 

E) Listas de controle de acesso. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

QUESTÃO 21 – Três irmãs abriram uma loja para vendas online. Ana investiu R$ 1.200,00, Betina 

investiu R$ 1.600,00 e Cláudia investiu R$ 800,00. Ao final de 6 meses de trabalho, obtiveram um 

lucro de R$ 4.320,00 reais, que foi dividido em três partes diretamente proporcionais ao valor que 

cada uma investiu. Com base nessas informações, podemos afirmar que: 

 

A) Ana recebeu R$ 1.920,00. 

B) Betina recebeu R$ 1.440,00. 

C) Cláudia e Betina receberam juntas o total de R$ 3.360,00. 

D) Cláudia recebeu R$ 480,00 a mais do que Ana. 

E) Betina recebeu R$ 480,00 a mais do que Ana. 

 

 

QUESTÃO 22 – Em uma empresa de peças para computadores, 24 funcionários trabalham na 

produção. Juntos, eles fazem, ao longo de 6h de trabalho diário, 960 peças. Após receber um grande 

pedido de um cliente, a empresa pretende contratar mais funcionários para entregar as peças que 

foram vendidas. Quantos funcionários novos a empresa deverá contratar para que possa produzir 

1600 peças, se o trabalho for feito ao longo de 8h diárias? 

 

A) 30 funcionários. 

B) 24 funcionários. 

C) 10 funcionários. 

D) 6 funcionários. 

E) 4 funcionários. 

 

 

QUESTÃO 23 – No gráfico abaixo, está indicado o número de veículos emplacados no Brasil, de 16 a 

20 de março de 2020, de acordo com dados da revista Quatro Rodas, publicada em abril de 2020. 

 

 
 

Fonte: https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/brasil-pre-coronavirus-vendia-10-000-carros-dia-agora-mal-
passa-de-1-000/ 

 

Com base nesse gráfico, são feitas as seguintes estimativas:  
 

I. Comparando o número de emplacamentos do dia 16 e do dia 17, podemos dizer que houve um 

aumento, no número de emplacamentos, de aproximadamente 10%. 

II. Comparando o número de emplacamentos do dia 18 e do dia 19, podemos dizer que houve uma 

queda, no número de emplacamentos, de aproximadamente 25%. 

III. Comparando o número de emplacamentos do dia 19 e do dia 20, podemos dizer que houve uma 

redução, no número de emplacamentos, de aproximadamente 20%. 
 

Sendo assim, assinale a alternativa correta. 
 

A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

B) As afirmações I e II são verdadeiras. 

C) As afirmações I e III são verdadeiras. 

D) As afirmações II e III são verdadeiras.  

E) As afirmações I, II e III são falsas. 



628_BASE_NS_TIPO2_12/1/202210:49:56 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 24 – Para comprar um celular, Marcos precisa de R$ 580,00 a mais do que tem. Se ele 

tivesse o dobro da quantia que possui, ele compraria o celular e ainda ficaria com R$120,00. Com 

base nesses dados, podemos afirmar que: 

 

A) Marcos tem R$ 500,00. 

B) Marcos tem R$ 1.280,00. 

C) O celular que Marcos pretende comprar custa R$1.280,00. 

D) O celular que Marcos pretende comprar custa R$ 700,00. 

E) O celular custa R$1.200,00, e Marcos tem R$ 500,00. 

 

 

QUESTÃO 25 – Em uma turma de matemática, o professor aplicou dois trabalhos e duas provas ao 

longo do trimestre. Para cada trabalho, o professor atribuiu peso 2 e, para cada prova, atribuiu peso 

3. Ao final do trimestre, a aluna Mariana obteve as seguintes notas: 

 

Nome da aluna Nota trabalho 1 Nota trabalho 2 Nota prova 1 Nota prova 2 

Mariana 6,8 7,3 5,4 8,0 

 

Com base nessas notas e no peso atribuído pelo professor a cada atividade, podemos dizer que, ao 

final do trimestre, a aluna Mariana obteve média igual a: 

 

A) 6,84. 

B) 6,88. 

C) 6,90. 

D) 7,00. 

E) 7,63. 

 

 

QUESTÃO 26 – De acordo com a lógica proposicional, mais precisamente, as equivalências lógicas e 

as leis de De Morgan, podemos dizer que a negação da sentença “O sol nasce e os pássaros cantam” 

é: 

 

A) O sol não nasce e os pássaros não cantam. 

B) O sol não nasce ou os pássaros não cantam. 

C) O sol nasce se, e somente se, os pássaros cantam. 

D) O sol nasce e os pássaros não cantam. 

E) O sol nasce ou os pássaros não cantam. 

 

 

QUESTÃO 27 – Considerando como universo o conjunto U={0,1,2,3,4,5} e as sentença abertas 
𝑝(𝑥): 𝑥 + 3 é 𝑝𝑎𝑟 e 𝑞(𝑥): 𝑥 + 3 = 7 , podemos dizer que o conjunto verdade de 𝑝(𝑥) ∧ ~𝑞(𝑥) é: 

 

A) {4} 

B) {0,1,2} 

C) {1,3,5} 

D) {0,1,2,3,5} 

E) {0,1,2,3,4,5} 
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QUESTÃO 28 – A tabela-verdade da proposição ((𝑝 ∧ 𝑞) → ~𝑟) ⟷ 𝑞 está incompleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores lógicos que completam a tabela considerando a ordem, de cima para baixo, são: 

 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) F – V – V – V.  

D) V – V – F – F.  

E) V – F – F – F. 

 

 

QUESTÃO 29 – Considerando a proposição “Todo professor de estatística é professor de lógica”, dizer 

que, de acordo com as regras da lógica para a negação de proposições quantificadas, a sua negação, 

é: 

 

A) Todo professor de estatística não é professor de lógica. 

B) Nenhum professor de estatística é professor de lógica. 

C) Nenhum professor de lógica é professor de estatística. 

D) Existe professor de estatística que não é professor de lógica. 

E) Existe professor de lógica que não é professor de estatística. 

 

 

QUESTÃO 30 – Sabendo que é verdade que “Todo professor de lógica é professor de matemática” e 

“Todo professor de matemática é professor de estatística”, podemos afirmar que: 

 

A) Existe professor de lógica que não é professor de estatística. 

B) Todo professor de estatística é professor de matemática. 

C) Existe professor de matemática que não é professor de estatística. 

D) Todo professor de estatística é professor de lógica. 

E) Todo professor de lógica é professor de estatística. 
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com a implantação deste método em Baixo Guandu, Espírito Santo. 
B) A Organização Mundial da Saúde, em 1935, reconheceu a importância da fluoretação da água, 

indicando-a como uma medida de saúde pública. 
C) Em 1992, aconteceu em Santiago – Chile, a III Reunião Especial de Ministros de Saúde das 

Américas, que recomendou também, como medida de prevenção a aplicação de flúor. 
D) O Brasil, em parceria com a Fundação Kellogg (FK), realizou, em 1982, uma Conferência sobre 

fluoretos. 
E) A fluoretação das águas de abastecimento público teve início, no Brasil, em 17 de setembro de 

2004, com a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente. 
 

tecido dentinário a fim de evitar a infiltração de microrganismos e substrato. 
D) Maior tempo e custo necessários ao tratamento. 
E) Desconforto adicional ao paciente. 
 

da largura e 88% do comprimento em relação ao incisivo lateral, e cerca de 95% do comprimento 

e 90% da largura do canino. 
B) Se os dentes não apresentam formas alteradas, a movimentação ortodôntica é sem dúvida a melhor 

opção para alcançar a proporção dourada, pois o problema é apenas de espaço. 
C) Cada vez mais intensa, a força adesiva dos materiais estéticos tem permitido que mínimos preparos 

sejam realizados, de tal forma que, se não houver participação da dentina, o esmalte deverá ser 
biselado, pois a ação do ácido é pouco efetiva sobre a camada aprismática. 

D) Em casos em que os dentes apresentam alterações de forma, tamanho ou estão ausentes, a 
Ortodontia sozinha não será capaz de resolver, e a Dentística, em associação, pode contribuir de 
forma altamente satisfatória para constituir um sorriso perfeito. 

E) A inclinação de 75 graus em relação ao cavo-superficial tem a finalidade de remover a finíssima 
camada de sais minerais que se acumula sobre o esmalte, e que, se não for removida, produzirá 
uma dificuldade na criação de padrões de condicionamento ácido definidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 31 – As propriedades preventivas do flúor foram descobertas a partir de investigações 

sobre o seu efeito tóxico no esmalte dentário em desenvolvimento, resultante da sua ingestão. 
Mediante a observação de tais efeitos, desencadeou-se uma série de estudos, que resultaram na 
descoberta da fluoretação da água de abastecimento público como medida de controle de cárie 
dentária. Acerca da fluoretação da água de abastecimento público, é correto afirmar que: 
 
A) A fluoretação das águas de abastecimento público teve início, no Brasil, em 31 de outubro de 1953, 

 
QUESTÃO 32 – Existe achado disponível na literatura demonstrando uma taxa de sucesso do 

tratamento expectante, de 92% após 3 a 4 anos. O tratamento expectante, no entanto, apresenta 
desvantagens associadas à necessidade de uma segunda consulta para reabertura da cavidade e 
escavação final, EXCETO: 
 
A) Risco de degradação ou perda do material provisório e consequente progressão da lesão. 
B) Risco de exposição pulpar durante a remoção do material provisório ou durante a escavação final. 
C) Utilização obrigatória do cimento de hidróxido de cálcio como material forrador colocado sobre o 

 

QUESTÃO 33 – A busca pela harmonia dental, conquistada por meio de cor e forma, tem levado um 

grande número de pacientes aos consultórios dentários, na esperança de mudanças, melhorias e até 

mesmo transformações profundas. Em relação ao tratamento integrado entre a Ortodontia e a 

Dentística, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) O incisivo central é o maior dente anterior, ele guarda uma proporção de aproximadamente 75% 
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identificando apenas indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades relativos a saúde bucal. 
B) Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, realizando 

classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-
se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo. 

C) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde do indivíduo, bem como 
aquelas previstas obrigatoriamente entre serviços essenciais da saúde bucal. 

D) Coordenar sem participar presencialmente de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 
prevenção de doenças bucais. 

E) Acompanhar e apoiar atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, sem 
envolver-se com as atividades dos demais profissionais de nível superior da AB. 

 

específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), segundo programação e de 

acordo com suas competências técnicas e legais; 
 Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros 

da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 
 Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores 

das ações de promoção à saúde; 
 Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos. 
 
Essas atribuições são específicas de qual profissional da Estratégia Saúde da Família? 
 
A) Médico. 
B) Cirurgião-Dentista. 
C) Auxiliar de Saúde Bucal. 
D) Técnico em Saúde Bucal. 

E) Técnico de Enfermagem lotado em consultório dentário. 
 

tratamento de lesão branca. 
B) No intervalo de 35 a 44 anos, na Região Sudeste, 5% das pessoas apresentaram necessidades de 

tratamento restaurador de 2 ou mais superfícies dentárias para cárie dentária. 
C) No intervalo de 15 a 19 anos, na Região Sul, 94,3% das pessoas não apresentaram necessidades 

de tratamento para cárie dentária. 
D) No intervalo de 15 a 19 anos, na Região Nordeste, 11% das pessoas apresentaram necessidades 

de tratamento através de extração dentária. 
E) No intervalo de 65 a 74 anos, na Região Centro-Oeste, 7% das pessoas apresentaram necessidades 

de tratamento pulpar mais restauração. 
 
 
 

 

QUESTÃO 34 – As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão 

seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, 
protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos 
gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Assinale a alternativa que contém de 
forma correta uma das atribuições do Cirurgião-Dentista enquanto membro da equipe atuante na 
Atenção Básica. 
 
A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

 
QUESTÃO 35 – Considerando o processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família e as seguintes 

atribuições: 
 
 Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva das famílias, indivíduos e a grupos 

 
QUESTÃO 36 – Considerando os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil, 2010) 

em relação as médias das necessidades de tratamento para cárie dentária e os respectivos percentuais 
em relação ao total, segundo o grupo etário e a região, é correto afirmar que: 
 
A) No intervalo de 35 a 44 anos, na Região Norte, 9,5% das pessoas apresentaram necessidades de 
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afim, em linha reta ou colateral até o segundo grau. 

C) Acumular as funções de perito/auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma 
entidade prestadora de serviços odontológicos. 

D) Prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas, independentemente da obrigação destas 
de inscrição e de estarem regularmente inscritas no Conselho de sua jurisdição, quando o Cirurgião-
Dentista estiver devidamente regular junto ao Conselho. 

E) Receber remuneração por valores vinculados à glosa, quando na função de perito ou auditor. 
 

de honorários profissionais. 
B) Notificação compulsória de doença. 
C) Colaboração com a justiça nos casos previstos em lei. 
D) Perícia odontológica nos seus exatos limites. 
E) Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. 
 

de materiais com bancada e pia com área mínima de 6,8 m2. 
E) Central de Material Esterilizado (CME) com ambiente limpo – sala de 

preparo/esterilização/estocagem de material, com bancada para equipamentos de esterilização, 

armários para guarda de material e guichê para distribuição de material, com área mínima de 4,8 
m². 

 

básico. Requer uma dose de reforço a cada oito anos, antecipada para três anos em caso de 
gravidez ou acidente com lesões graves. 

C) A vacina SRC (Tríplice Viral) contra Sarampo, Caxumba e Rubéola, deve ser aplicada em dose de 
reforço a cada dez anos. 

D) A vacina contra Hepatite B deve ser feita em três doses, em períodos de zero, um e seis meses de 
intervalo; dois meses após o esquema vacinal completo, recomenda-se a realização de testes 
sorológicos para verificar a soroconversão das pessoas vacinadas. 

 

equipado com pia. 
C) Sanitários para pacientes e público com área mínima de 2,5 m2 e dimensão mínima de 1,5m.  
D) Central de Material Esterilizado (CME) com ambiente sujo – sala de lavagem e descontaminação 

QUESTÃO 37 – Ao Cirurgião-Dentista, quando da realização de auditorias e perícias odontológicas, é 

lícito e não constitui infração ética: 
 
A) Intervir nos atos de outro profissional, quando estiver em risco à saúde do examinado. 
B) Exercer a função de perito, quando não for cônjuge ou a parte não for parente, consanguíneo ou 

 
QUESTÃO 38 – Constitui infração ética do Cirurgião-Dentista revelar, sem justa causa, fato sigiloso 
de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Compreende-se como justa causa, 
EXCETO: 
 
A) Declinação do tratamento empreendido, através da publicação de Edital de Cobrança Extrajudicial 

 
QUESTÃO 39 – Conforme a RDC/Anvisa nº 50/2002, os consultórios odontológicos devem dispor de 
instalações hidráulicas (água fria e esgoto), elétricas (pontos de força e iluminação), iluminação 
natural ou artificial, ventilação natural ou forçada e, caso necessário, gases medicinais (oxigênio, ar 
comprimido e vácuo medicinal). Os consultórios odontológicos devem ainda possuir ambientes de 
apoio. Assinale a alternativa que contém de forma correta um desses ambientes de apoio obrigatório. 
 
A) Sala de espera para pacientes e acompanhantes com área mínima de 2 m2 por pessoa. 
B) Depósito de Material de Limpeza (DML) com área mínima de 4 m2 e dimensão mínima de 2m, 

 
QUESTÃO 40 – Os profissionais da área da saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco 

elevado de aquisição de doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. Acerca das 
vacinas administradas nos serviços públicos de saúde para a garantia do esquema vacinal, é correto 
afirmar que: 
 
A) Uma dose de reforço da vacina contra a febre amarela é necessária a cada quinze anos. 
B) A vacina DT (Dupla Adulto) contra Difteria e Tétano deve ser aplicada em três doses no esquema 

E) As vacinas contra Influenza e Pneumococos atuam contra gripe e pneumonia, respectivamente, e 
requerem uma dose a cada ano para gripe e reforço após dez anos para pneumonia. 
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casos isolados de um grupo de fendas orofaciais com condições relacionadas etiologicamente, e 
50% dos seus portadores têm anomalias associadas a síndromes de desenvolvimento. 

(  ) É um tipo de fenda que se estende do lábio superior ao olho, as formas graves são incompatíveis 
com a vida e pode envolver a narina, ou pode passar lateralmente pelo nariz e se estender para 
o olho. Essa fenda é rara, representando apenas um em cada 1.300 casos de fendas orofaciais. 

(  ) É uma anomalia extremamente rara que resulta da falha na fusão dos processos nasais medianos. 
Ela pode estar associada a várias síndromes, incluindo a síndrome orodigitofacial e a síndrome de 
Ellis-van Creveld. As mais aparentes, na verdade representam uma agenesia do palato primário 
associada à holoprosencefalia. 

(  ) Aproximadamente 80% dos casos são unilaterais, sendo 20% bilaterais. Cerca de 70% das fendas 
unilaterais ocorrem no lado esquerdo, além disso, cerca de 70% dessas fendas unilaterais estão 
associadas a outro tipo de fenda, enquanto a frequência da concomitância com outro tipo de fenda 

aumenta para 85% nos pacientes com fenda bilateral. Uma fenda completa estende-se através 
da narina, porém uma fenda incompleta não envolve o nariz. O defeito ósseo pode ser observado 
em radiografias. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) 2 – 4 – 3 – 1. 

B) 1 – 2 – 3 – 4. 
C) 3 – 1 – 2 – 4. 
D) 4 – 3 – 1 – 2. 
E) 3 – 2 – 4 – 1. 
 

QUESTÃO 41 – A formação da face e da cavidade oral é de natureza complexa e envolve o 

desenvolvimento de múltiplos processos teciduais que devem se unir e fusionar de modo 
extremamente ordenado. Distúrbios no crescimento desses processos teciduais ou nas suas fusões 
podem resultar na formação de fendas orofaciais. Considerando a classificação das fendas orofaciais, 
relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 
Coluna 1 
1. Fenda Labial. 
2. Fenda Palatina. 
3. Fenda Mediana do Lábio Superior. 
4. Fenda Facial Oblíqua. 
 
Coluna 2 
(  ) É um tipo de fenda causada pela falha na fusão das cristas palatinas, representando 30% dos 

 
QUESTÃO 42 – Em relação às patologias de interesse em estomatologia odontológica encontramos 
uma doença dermatológica crônica relativamente comum, que afeta frequentemente a mucosa bucal, 
cujo nome peculiar foi dado pelo médico britânico Erasmus Wilson, que foi o primeiro a descrevê-la, 
em 1869. Provavelmente Wilson pensava que as lesões cutâneas se assemelhavam a plantas 
primitivas compostas por algas simbióticas e fungos que crescem sobre as rochas, para merecerem 
essa denominação. Embora sua aparência sugira uma condição, evidências atuais indicam que essa é 
uma doença mucocutânea imunomediada. Assinale a alternativa que contém o nome correto da 
doença descrita. 
 
A) Artrite Reativa. 
B) Eritema Migratório. 
C) Estomatite Areata. 
D) Candidíase. 
E) Líquen Plano. 
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desenvolvimento raro que ocorre no lábio superior, lateral à linha média. A sua patogênese é 
desconhecida, embora existam duas teorias principais. Uma teoria considera o cisto nasolabial um 
cisto “fissural” originado de remanescentes epiteliais aprisionados ao longo da linha de fusão do 
processo maxilar, processo nasal mediano e processo nasal lateral. Uma segunda teoria sugere que 
estes cistos se desenvolvam de pela deposição ectópica do epitélio do ducto nasolacrimal, devido 
a semelhantes localização e aspecto histológico. 

B) Cisto Nasolabial (Cisto Nasoalveolar, Cisto de Klestadt): foi considerado um cisto fissural que se 
originava de epitélio aprisionado durante a fusão da porção globular do processo nasal mediano 
com o processo maxilar. Entretanto, esse conceito tem sido questionado, porque a porção globular 
do processo nasal mediano está primariamente unida ao processo maxilar, e não ocorre fusão. Por 
conseguinte, não ocorre aprisionamento epitelial durante o desenvolvimento embrionário dessa 
região. 

C) Cisto Palatino (Palatal) Mediano: cisto fissural raro, que teoricamente se desenvolve do epitélio 
retido ao longo da linha de fusão embrionária das cristas palatinas laterais da maxila. A lesão é 
observada mais frequentemente em adultos jovens. Muitas vezes, a lesão é assintomática, porém 
alguns pacientes relatam dor ou expansão. 

D) Cisto Globulomaxilar: cisto do desenvolvimento comum no palato de crianças. Pesquisadores 

especulam que estes cistos de “inclusão” podem originar-se de duas maneiras. Na primeira, quando 
as cristas palatinas se encontram e se fusionam na linha média, durante a vida embrionária para 
formar o palato secundário, pequenas ilhas epiteliais podem ficar aprisionadas por baixo da 
superfície tecidual ao longo da rafe palatina e formar cistos. Na segunda, esses cistos poderiam 
surgir a partir de remanescentes epiteliais oriundos do desenvolvimento de glândulas salivares 
menores do palato. 

E) Cisto Mandibular Mediano: lesões comuns que possuem queratina no seu interior. O tipo mais 

frequente é derivado do infundíbulo folicular, sendo denominado cisto infundibular. Em teoria, 
representa um cisto fissural na linha média anterior da mandíbula, que se desenvolve na vida 
intrauterina a partir de epitélio aprisionado durante a fusão das metades da mandíbula. 

 

efeitos farmacológicos. 
B) Os receptores não são responsáveis pela seletividade da ação do fármaco. 
C) Os receptores medeiam as ações de agonistas e antagonistas farmacológicos. 
D) O conceito de receptor, estendido à endocrinologia, imunologia e biologia molecular, tem se 

provado essencial para explicar muitos aspectos de regulação biológica. 
E) Vários receptores de fármacos têm sido isolados e caracterizados em detalhe, possibilitando assim 

o entendimento preciso da base molecular da ação do fármaco. 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 43 – Por definição, um cisto é uma cavidade patológica (muitas vezes preenchida por 

líquido ou material semissólido) que é revestida por epitélio. Há uma variedade de cistos do 
desenvolvimento de cabeça e pescoço. Em vários casos, a patogênese exata dessas lesões é ainda 
incerta. Independentemente da sua origem, os cistos se desenvolvem na região oral e maxilofacial, 
tendem a aumentar aos poucos de tamanho, possivelmente em resposta a um discreto aumento da 
pressão hidrostática luminal. Assinale a alternativa que descreve corretamente o nome e 
características de um tipo de cisto do desenvolvimento de cabeça e pescoço. 
 
A) Cistos Palatinos do Recém-Nascido (Pérolas de Epstein; Nódulos de Bohn): cisto do 

 
QUESTÃO 44 – Os efeitos terapêuticos e tóxicos dos fármacos resultam de suas interações com 

moléculas do paciente. A maioria dos fármacos atua por associação a macromoléculas específicas, de 
modo a alterar suas atividades bioquímicas e biofísicas. Essa ideia, que tem mais de um século de 
idade, está incorporada no termo receptor: o componente de uma célula ou organismo que interage 
com um fármaco e inicia a cadeia de eventos que leva aos efeitos observados desse fármaco. Nesse 
contexto, acerca dos receptores é INCORRETO afirmar que: 
 
A) Os receptores determinam as relações quantitativas entre dose ou concentração de fármacos e 
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A) O Paracetamol não é um analgésico seguro para uso em gestantes e lactantes. 

B) A Dipirona prescrita por via IM ou IV, não exige nenhum cuidado ou cautela quando administrada 
a pacientes com condições circulatórias instáveis, sendo essa uma de suas vantagens. 

C) O Ibuprofeno é indicado para pacientes com história de gastrite ou úlcera péptica, hipertensão 
arterial ou doença renal, em virtude de suas propriedades não deletérias. 

D) O Paracetamol pode causar danos ao fígado. Recentemente, o FDA recomendou que as doses 
máximas diárias de paracetamol, em adultos, fossem reduzidas de 4 g para 3,25 g. 

E) O Ibuprofeno é a medicação de escolha em pacientes com história de hipersensibilidade ao ácido 
acetilsalicílico, por não possuir potencial de alergia cruzada. 

 

 

 

A) Diclofenaco potássico; 75 mg; 4h. 
B) Ibuprofeno; 800 mg; 6h. 
C) Nimesulida; 100 mg; 6h. 
D) Cetoprofeno; 100 mg; 12h. 
E) Tenoxicam; 20 mg; 24h. 
 

 

 

A) A gestão comportamental do paciente. 
B) A perfilização clínica. 

C) A apresentação de casos. 
D) A revisão de eventos sentinela. 
E) Os Surveys. 
 

 

 

A) Malamed (1993) afirmou que as emergências ocorrem durante ou imediatamente após a 
administração do anestésico local ou durante o tratamento dental, sendo que cerca de 59% das 
emergências ocorrem durante o procedimento de extração. 

B) A American Dental Association (ADA), em 2002, por meio do seu Conselho Científico, determinou 
que todos os consultórios odontológicos possuam, pelo menos, as drogas e os equipamentos 
básicos de emergência recomendados. 

C) Malamed (1993) afirmou que as emergências ocorrem durante ou imediatamente após a 

administração do anestésico local ou durante o tratamento dental, sendo que cerca de 45% das 
emergências ocorrem durante o procedimento de extirpação pulpar. 

D) Existem estudos demonstrando que poucos profissionais (apenas 10%) não possuem 
medicamentos e equipamentos em seus consultórios, necessários para a gerência de uma urgência 
ou emergência médica, visto que não são treinados para o seu manuseio. 

E) Não existe regulamentação do Conselho Federal de Odontologia (CFO) acerca da necessidade de 
disciplina ou conhecimentos sobre urgência ou emergência médica nos cursos de pós-graduação 
ou especialização em odontologia. 

QUESTÃO 45 – Os analgésicos rotineiramente empregados na clínica odontológica são a dipirona e 

o paracetamol. Como alternativa a ambos, pode-se optar pelo ibuprofeno, que em doses menores tem 
ação analgésica similar à da dipirona, sem praticamente exercer atividade anti-inflamatória. Acerca 
dos analgésicos empregados na clínica odontológica, é correto afirmar que: 

QUESTÃO 46 – Assinale a alternativa que contém um dos principais anti-inflamatórios não esteroides

 (AINEs) empregados na clínica odontológica com denominação genérica, dose usual e intervalos entre
 as doses de manutenção, em adultos, de forma correta. 

QUESTÃO 47 – A auditoria clínica consiste na análise crítica e sistemática da qualidade da atenção à 
saúde, incluindo os procedimentos usados no diagnóstico e tratamento, o uso dos recursos e os 
resultados para os pacientes em todos os pontos de atenção, observada a utilização dos protocolos 
clínicos estabelecidos. Segundo Robinson e Steiner (1998), são tecnologias de uso em auditoria clínica, 
EXCETO: 

QUESTÃO 48 – Emergência e urgência são situações que exigem ações rápidas e corretas para 
minimizar as sequelas e salvar a vida do paciente. O Cirurgião-Dentista, como profissional da área da 
saúde, não está livre de ter os seus pacientes acometidos por uma situação de emergência ou urgência 
durante sua atuação clínica, devendo, com isso, assumir os riscos e as responsabilidades inerentes à 
profissão. É de vital importância que esses profissionais estejam aptos a realizar manobras básicas 
frente a certas intercorrências, para garantir a saúde e a integridade dos seus pacientes, até que eles 
possam receber atendimento especializado. Nesse contexto, assinale a alternativa que contém um 
enunciado correto sobre o tema. 
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no âmbito da medicina hospitalar. 
(  ) Atuar na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse processo. 
(  ) Aplicar apenas procedimentos embasados em evidências científicas. A comprovadas na literatura 

no diagnóstico e nas indicações na atenção em odontologia hospitalar. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
 
A) V – F – F – V. 
B) V – V – F – F. 
C) V – F – V – F. 
D) F – V – F – V. 
E) F – F – V – V. 
 

tratamentos incompletos. 
E) Percentual de encaminhamentos para serviço especializado. 
 

decisões para concessão de benefícios, exclusivamente em conjunto com profissional médico. 
C) Atuar como assistente técnico em perícias judiciais. 
D) Avaliar a incapacidade para o trabalho do servidor, mediante exame e inspeção clínica. 
E) Caracterizar incapacidade para benefícios previdenciários e assistenciais. 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 49 – O cuidado em âmbito hospitalar exige equipes multiprofissionais e interdisciplinares, 

observando leis, protocolos, diretrizes, rotinas, em que as condutas e procedimentos são discutidos e 
planejados em conjunto e as responsabilidades compartilhadas entre toda a equipe assistencial. Desse 
modo, CD, TSB e ASB que compõem a equipe precisam conhecer as rotinas, estruturas e tecnologias 
do ambiente hospitalar, além de estarem cientes das normas e dos procedimentos operacionais 
padrões. A Resolução CFO nº 163/2015 define as áreas de atuação do cirurgião-dentista habilitado em 
Odontologia Hospitalar. Em relação à referida Resolução CFO, analise as assertivas abaixo, 
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, sobre as áreas de atuação do habilitado em Odontologia 
Hospitalar. 
 
(  ) Ter competência e habilidade para prestar assistência odontológica aos pacientes críticos. 
(  ) Incrementar e estimular pesquisas que permitam o uso de novas tecnologias, métodos e fármacos 

 

QUESTÃO 50 – Pautar o processo de trabalho em saúde praticando equidade é fundamental e, para 

isso, é necessário o uso de informações sobre as condições de vida da população. Esses dados devem 

servir de base para análise de situação de saúde doença de cada coletividade, como também para 

programar as ações visando a quem mais precisa. Para o planejamento e a organização do processo 

de trabalho da equipe, deve ser feito um monitoramento que contemple minimamente os seguintes 

aspectos listados, EXCETO: 

 

A) Taxa de incidência de alterações da mucosa oral. 

B) Percentual de exodontia realizada em relação aos procedimentos clínicos. 

C) Cobertura de primeira consulta de atendimento odontológico à gestante. 

D) Razão entre tratamentos concluídos em primeiras consultas odontológicas programáticas e 

 
QUESTÃO 51 – O perito oficial cirurgião-dentista é o profissional incumbido, por lei, de realizar perícia 

oficial e avaliar a condição laborativa do examinado nas hipóteses em que abranger o campo de 
atuação da Odontologia, para fins de enquadramento na situação legal pertinente; dessa forma o 
Conselho federal de Odontologia definiu as competências privativas do perito oficial cirurgião-dentista, 
designado por dirigentes de pessoal dos órgãos da administração direta, das autarquias e das 
fundações federais, no âmbito das administrações públicas e nas hipóteses em que abranger o campo 
de atuação da Odontologia. Estão relacionadas como atribuições privativas do perito oficial cirurgião-
dentista, EXCETO: 
 
A) Realizar perícias singulares, hospitalares, domiciliares e participar de juntas odontológicas. 
B) Emitir laudo conclusivo quanto à capacidade ou incapacidade laboral, subsidiando tecnicamente 
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A) Projeção cefalométrica lateral. 
B) Projeção de Walter. 
C) Projeção lateral oblíqua de Caldwell. 
D) Projeção submento vértice (SMV). 
E) Projeção de Towne. 
 

 

 

A) Lidocaína 2%; dose máxima por kg de peso corporal 5,4 mg; máximo absoluto independentemente 
do peso 280 mg; número máximo de tubetes por sessão 6,5. 

B) Mepivacaína 2%; dose máxima por kg de peso corporal 4,4 mg; máximo absoluto 
independentemente do peso 400 mg; número máximo de tubetes por sessão 9,2. 

C) Articaína 4%; dose máxima por kg de peso corporal 7 mg; máximo absoluto independentemente 
do peso 500 mg; número máximo de tubetes por sessão 6,9. 

D) Prilocaína 3%; dose máxima por kg de peso corporal 5 mg; máximo absoluto independentemente 
do peso 300 mg; número máximo de tubetes por sessão 6. 

E) Bupivacaína 0,5%; dose máxima por kg de peso corporal 2,3 mg; máximo absoluto 
independentemente do peso 190 mg; número máximo de tubetes por sessão 12. 

 

 

 

A) Deve ser usada uma lâmina de tamanho apropriado, pois permite que as incisões sejam feitas de 
forma limpa, sem dano desnecessário causado por golpes repetidos. O cirurgião-dentista deve 
evitar ao máximo trocar a lâmina durante uma cirurgia para que não ocorram incisões desniveladas. 

B) Um golpe firme e contínuo deve ser usado ao fazer uma incisão. Golpes repetidos e experimentais 
aumentam a quantidade de tecidos danificados em um corte e quantidade de sangramento, 
impedindo assim a cicatrização e a visibilidade do corte. 

C) O cirurgião-dentista deve cuidadosamente evitar cortar estruturas vitais ao fazer uma incisão. A 
microanatomia de cada paciente é única, portanto, para evitar o corte de grandes vasos ou nervos 
acidentalmente quando fizer incisões próximas ao local em que os principais vasos, dutos e nervos 
correm, o cirurgião-dentista deve fazer uma incisão profunda, o suficiente para definir a próxima 

camada principal. 
D) Incisões em superfícies epiteliais, que o cirurgião-dentista planeja reaproximar, devem ser feitas 

com a lâmina em posição perpendicular à superfície epitelial. Este ângulo produz bordas quadradas 
no corte, que são mais fáceis de reorientar propriamente durante a sutura, e é menos suscetível a 
necrose nas bordas do corte como resultado da isquemia das mesmas. 

E) Incisões na cavidade oral devem ser devidamente aplicadas. Incisões em gengivas inseridas e sobre 
ossos saudáveis são mais desejáveis que aquelas em gengivas não inseridas, e ossos doentes e 

ausentes. 
 

QUESTÃO 52 – A avaliação radiográfica do trauma severo requer algumas projeções radiográficas 

essenciais, mesmo apesar de a TC com reformatação tridimensional ter se tornado a modalidade de 
imagem de escolha em traumas faciais complexos, pois radiografias-padrão continuam sendo 
amplamente usadas na avaliação inicial do paciente traumatizado. A série para os ossos da face 
consiste em três a cinco projeções, incluindo cefalométrica lateral, lateral oblíqua de Caldwell e 
projeções de Walter. A projeção Submentovértice (SMV) e a projeção de Towne também podem ser 
obtidas para ajudar a delinear fraturas que não tenham sido vistas em outras projeções (FONSECA, 
2015). Assinale a alternativa que representa a incidência radiográfica mais útil para visualização de 
fraturas subcondilares, pois é o único estudo radiográfico simples que mostra angulação medial ou 
lateral e/ou deslocamento nesse tipo de fratura, e também tem suas vantagens para a avaliação das 
órbitas por fornecer uma excelente visualização da fissura orbitária inferior, proporcionando exposição 
adicional do seio maxilar e do rebordo orbitário inferior, auxiliando na avaliação pós-operatória em 
casos de reparo dessas fraturas. 

QUESTÃO 53 – O volume máximo de uma solução anestésica local deve ser calculado em função de 

três parâmetros: concentração do anestésico na solução, doses máximas recomendadas e peso 
corporal do paciente. Considerando a justificativa de Andrade (2014) para o uso de doses máximas 
mais conservadoras, usualmente considerada em face de o atendimento odontológico ser feito em 
nível ambulatorial e normalmente o cirurgião-dentista não dispor de suporte técnico adequado para 
atender as intercorrências associadas às reações de toxicidade, assinale a alternativa correta quanto 
as doses máximas para os anestésicos locais atualmente disponíveis no Brasil. 

QUESTÃO 54 – Muitos procedimentos cirúrgicos orais e maxilofaciais precisam de incisões. Em 
relação aos princípios básicos ao realizar incisões na técnica cirúrgica buco maxilofacial, estão corretas 
as seguintes descrições, EXCETO: 
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provimento sanguíneo adequado. 
B) O rebatimento de tecido mole independe do tamanho do retalho para gerar visualização adequada 

dessa área. 
C) O retalho deve ser mantido fora do campo operatório por um afastador que deve se apoiar em osso 

intacto, mesmo que o afastador segure o retalho sob tensão. 
D) Para um retalho tipo envelope ser de tamanho adequado, o comprimento do retalho na dimensão 

anteroposterior normalmente se estende dois dentes anteriores e um dente posterior à área da 
cirurgia. 

E) Retalhos para remoção dentária devem ser de espessura mucoperiosteal parcial. 
 

que o plano oclusal do segundo molar. 
B) Impactação classe A e Pell e Gregory – O plano oclusal do dente impactado está entre o plano 

oclusal e a linha cervical do segundo molar. 
C) Impactação classe C de Pell e Gregory – O dente impactado está abaixo da linha cervical do segundo 

molar. 
D) Impactação classe B de Pell e Gregory – O plano oclusal do dente impactado está no mesmo nível 

que o plano oclusal do segundo molar. 
E) Impactação classe C e Pell e Gregory – O plano oclusal do dente impactado está entre o plano 

oclusal e a linha cervical do segundo molar. 
 

QUESTÃO 55 – O termo retalho, indica uma seção de tecido mole que é delimitado por uma incisão 

cirúrgica; contém seu próprio suprimento sanguíneo; permite acesso cirúrgico aos tecidos profundos; 
pode ser recolocado em posição original; e mantido com suturas. Retalhos de tecido mole são 
normalmente usados em cirurgia oral, periodontal, e procedimentos endodônticos para ganhar acesso 
às estruturas profundas de dentes e osso. Para gerar exposição adequada e promover a devida 
cicatrização, o cirurgião-dentista deve utilizar parâmetros para desenvolver um retalho para uma 
situação específica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses parâmetros. 
 
A) A base do retalho deve ser normalmente mais estreita que a sua margem livre para preservar um 

 
QUESTÃO 56 – Remoção de dentes impactados pode ser relativamente fácil ou extremamente difícil, 

mesmo para cirurgiões-dentistas experientes. Com classificação cuidadosa dos dentes impactados 
usando uma variedade de sistemas, o cirurgião pode fazer a cirurgia proposta de forma metódica e 
prever se alguma abordagem cirúrgica extraordinária será necessária ou se o paciente irá encontrar 
algum problema pós-operatório. A profundidade do dente impactado comparado com a altura do 
segundo molar adjacente é importante para determinar a dificuldade de remoção da impactação, 
podendo ser classificada segundo o sistema de classificação chamado de Classificação Pell e Gregory. 
Assinale a alternativa correta acerca da Classificação Pell e Gregory. 
 
A) Impactação classe D de Pell e Gregory – O plano oclusal do dente impactado está no mesmo nível 

 
QUESTÃO 57 – A vestibuloplastia submucosa, como descrita por Obwegeser, pode ser o 

procedimento de escolha para correção de inserções de tecido mole sobre ou próximo à: 
 
A) Mucosa labiovestibular. 
B) Crista do rebordo alveolar da maxila. 
C) Inserção dos músculos do lábio. 
D) Porção interna do fundo do vestíbulo. 
E) Área de extensão dos flanges. 
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odontológicos, em procedimentos não cirúrgicos, não deveria conter mais que 850 ufc/ml de 
bactérias heterotróficas, sendo atestada a qualidade da água por laudo biológico anual. 

B) É preconizada a reutilização de peças de mão somente após procedimentos de limpeza e 
esterilização, a cada uso. 

C) A roupa suja deve ser manuseada e sacudida o mínimo possível, para evitar a contaminação 
microbiana do ar e das pessoas que a manipulam. Deve ser embalada no local onde foi usada e 
transportada em sacos resistentes e bem vedados para impedir vazamentos. 

D) Paredes, janelas, portas, tetos e pisos não constituem risco de infecção, desde que mantidos 
limpos. Deve-se estabelecer uma rotina de limpeza periódica, de acordo com a área ou quando 
houver sujidade visível. 

E) Na presença de matéria orgânica, deve se aplicar solução de hipoclorito de sódio a 1% sobre a 
matéria orgânica, aguardar cinco minutos; remover com auxílio de papel-toalha ou pano, que deve 
ser descartado; e proceder à limpeza com água e sabão. 

 

retalho. 
D) Erupção fechada – retalho reposicionado sem uma janela de tecido mole removida. 
E) Retalho posicionado lateralmente. 
 

QUESTÃO 58 – O equipamento odontológico e os periféricos, utilizados na Odontologia, estão sujeitos 

à contaminação por microorganismos patogênicos provenientes da cavidade bucal do paciente por 
meio do contato direto, do toque das mãos enluvadas do profissional e do pessoal auxiliar, de 
respingos de sangue ou saliva e do aerossol que neles se depositam. Além dessas fontes de 
contaminação, deve ser considerada, na elaboração de um programa de controle de infecção, a 
qualidade da água utilizada nos equipamentos odontológicos. Acerca do controle de infecção no 
consultório odontológico estão corretas as seguintes medidas, EXCETO: 
 
A) A ANVISA estabeleceu que, a partir do ano 2010, a água liberada pelos equipamentos 

 
QUESTÃO 59 – Referente ao tratamento cirúrgico dos caninos impactados, a maior parte da literatura 

disponível hoje está relacionada à impacção dos caninos superiores, refletindo sua ocorrência 20 vezes 
maior em relação aos caninos inferiores impactados. O tratamento típico envolve a manipulação 
ortodôntica a fim de fornecer espaço adequado para o dente na arcada e acesso cirúrgico ao dente 
impactado, com colagem de um dispositivo de erupção ortodôntica. Algumas técnicas cirúrgicas 
básicas foram descritas por Kokich e Cooke para o tratamento de caninos impactados, cada um tendo 
sua situação clínica com a escolha apropriada. São elas, EXCETO: 
 
A) Gengivectomia/janela de tecido mole. 
B) Retalho posicionado apicalmente. 
C) Erupção aberta – retalho reposicionado com uma janela de tecido mole ou excisão de tecido sem 

 

QUESTÃO 60 – A distração osteogênica é uma técnica cirúrgica baseada no princípio do "estresse de 

tensão" que permite o alongamento do osso e dos tecidos moles circundantes através da separação 

progressivamente controlada da fratura por meio de um dispositivo de distração. O sucesso na cirurgia 

e o acompanhamento pós-cirúrgico são baseados em princípios biológicos e biomecânicos minuciosos. 

São princípios biológicos de distração osteogênica, EXCETO: 

 

A) Período de Ativação. 

B) Consolidação. 

C) Período de Latência. 

D) Osteogênese. 

E) Osteotomia. 
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Essa divisão, que é profundamente injusta do ponto de vista social, separava a 

população brasileira em cidadãos de 1ª e de 2ª classe. Os de 1ª classe, representados pelos 

contribuintes da previdência, tinham, mesmo com as dificuldades inerentes ao sistema de 

então, um alcance mais amplo à assistência à saúde, dispondo de uma rede de serviços e 

prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares providos pela previdência social por meio 
do INAMPS. Os de 2ª classe, representados pelo restante da população brasileira, os não 

previdenciários, tinham um acesso bastante limitado à assistência à saúde – normalmente 

restrito ___ ações dos poucos hospitais públicos e ___ atividades filantrópicas de determinadas 

entidades assistenciais.  

Essa lógica de estruturação e financiamento das atividades de atenção e assistência à 

saúde, além das evidentes d...criminações dela decorrentes, determinava uma lógica de 

divisão de papéis e competências dos diversos órgãos públicos envolvidos com a questão de 

saúde.  

Dessa forma, o Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios desenvolviam, fundamentalmente, ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças, com destaque para as campanhas de vacinação e controle de endemias. A atuação 

desses entes públicos na prestação de assistência à saúde era bastante limitada, restringindo-

se ___ ações desenvolvidas por alguns poucos hospitais próprios e pela Fundação de Serviços 

Especiais de Saúde Pública (FSESP) e dirigidas à população não previdenciária – os chamados 

indigentes. Esses indigentes tinham ainda, por uma atividade caritativa, atendimento em 

serviços assistenciais de saúde que eram prestados por instituições de caráter filantrópico, 

como as chamadas Santas Casas.  

Já na assistência à saúde, a grande atuação do poder público se dava pela Previdência 

Social – inicialmente pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e depois pelo Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), autarquia do Ministério da 

Previdência e Assistência Social. As ações desenvolvidas pelo INAMPS – que tinham caráter 

contributivo – beneficiavam apenas os trabalhadores da economia formal, com “carteira 

assinada”, e seus dependentes, os chamados previdenciários. Não havia, portanto, caráter 

universal na atuação dessa autarquia. O INAMPS aplicava nos Estados, por intermédio de suas 

Superintendências Regionais, recursos para que a assistência à saúde fosse de modo mais ou 

menos proporcional ao volume de beneficiários e...istente e a assistência prestada se dava por 

meio de serviços próprios (postos de assistência médica e hospitais próprios) e de uma vasta 

rede de serviços, ambulatoriais e hospitalares, contratados para a prestação de serviços.  

Toda esta situação – a de...articulação dos serviços de saúde da época e os evidentes 

prejuízos à saúde da população decorrentes do modelo vigente naquela época – começou a 

gerar no seio da comunidade de profissionais da saúde, de sanitaristas e da própria sociedade 

brasileira, um movimento na direção de uma reforma sanitária e de uma transformação dos 

paradigmas do sistema de saúde. Dentro desse processo e como prenúncio das profundas 

mudanças que estavam por vir, o INAMPS adotou uma série de medidas que aproximavam 

sua ação de uma cobertura universal de clientela, dentre as quais se destaca o fim da exigência 

da carteira do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede 

pública.   

(Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf – texto 

adaptado especialmente para esta prova). 

 

 
 
 

Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência à saúde no país tinha 

uma estreita vinculação com as atividades previdenciárias, e o caráter contributivo do sistema 

de então gerava uma divisão da população brasileira em dois grandes grupos (além da 

pequena parcela da população que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta): 

previdenciários e não previdenciários.  

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 61 a 80 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.   
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I. Após a criação do SUS, o sistema de assistência à saúde caracterizou-se por fomento do sistema 

previdenciário, dividindo os cidadãos entre aqueles que tinham acesso a todo o sistema de saúde 

público e aqueles que contavam com apenas parte dos serviços. 

II. Antes da criação do SUS, o sistema de saúde era menos burocrático, o que se alterou após a 

criação do órgão, gerando uma extensa rede de corresponsabilidades. 

III. O MS e as Secretárias de Saúde Estaduais e Municipais tinham atuação limitada na promoção de 

assistência à saúde, mas eram responsáveis por ações como a vacinação e pelo atendimento a 

indigentes. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

 

A) Parceria Público-Privada. 

B) Caráter excludente. 

C) Caráter contributivo. 

D) Vinculadas a outro órgão público. 

E) Caráter formal de atendimento. 
 

 

 

 
Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/. 

 

I. O SUS tem um desempenho melhor que o INAMPS, pois consegue atender todos os cidadãos 

brasileiros com excelência de recursos, como mostrado pela charge. 
 

E 
 

II. O INAMPS foi o precursor das ações que buscavam a universalidade das ações de assistência à 

saúde. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) As assertivas I e II são verdadeiras, e a II é uma complementação correta da primeira. 

B) As assertivas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da primeira. 

C) As assertivas I e II são falsas. 

D) A assertiva I é verdadeira, e a II, falsa. 

E) A assertiva I é falsa, e a II, verdadeira. 

 

QUESTÃO 61 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 

QUESTÃO 62 – Assinale a alternativa que NÃO caracteriza as ações do INAMPS. 

QUESTÃO 63 – Observe a charge a seguir e as afirmações que se fazem sobre sua relação com o 

texto. 
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A) as – as – as 

B) as – as – à 

C) às – às – as 

D) às – às – a 

E) às – às – à 
 

 

 

A) es – z – s 

B) is – x – s 

C) is – z – z 

D) es – x – s 

E) es – x – z 
 

 

 

A) Como eu gostaria de ser médico! 

B) Como faço para conseguir um horário de atendimento? 

C) Como chegou tarde, não acompanhou as deliberações da mesa. 

D) Antes do almoço comi diversas frutas refrescantes, como melancia e uvas. 

E) Elabore suas atividades como consta no manual. 
 

 

 

A) Diminuta. 

B) Exígua. 

C) Fina. 

D) Curta. 

E) Próxima. 
 

 

 

 

 

 

I. Trata-se de palavra oxítona, com acentuação tônica na sílaba –tes. 

II. É um substantivo concreto e comum de dois gêneros. 

III. A palavra foi formada por composição. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 64 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 13 e 23. 

QUESTÃO 65 – Considerando a correta ortografia dos vocábulos em Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa que preenche, correta e respectivamente, os espaços pontilhados das linhas 16, 36 e 39. 

QUESTÃO 66 – Assinale a alternativa que indica o uso da palavra “como” na mesma situação de 

emprego daquela da linha 27. 

QUESTÃO 67 – Assinale a alternativa que indica o mesmo sentido, considerando seu contexto de 

emprego na linha 02, que a palavra “estreita”. 

QUESTÃO 68 – Assinale a definição que melhor explica o contexto de ocorrência da palavra “aplicava” 

(l. 34). 

A) Pôr em prática; manipular. 

B) Prescrever como medicamento; receitar. 

C) Atribuir pena, castigo a; infligir, impor. 

D) Investir; acrescentar, adicionar. 

E) Dirigir com afinco; concentrar. 

QUESTÃO 69 – Analise as assertivas a seguir, a respeito da palavra “indigentes” (l. 25). 
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I. Na linha 25, o pronome demonstrativo esses tem como referente a palavra “indigentes” 

mencionada anteriormente. 

II. Na linha 31, o referente do pronome relativo que é a sigla INAMPS. 

III. Na linha 39, o pronome demonstrativo esta tem como referente a palavra “situação”, que será 

explicada posteriormente no período. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
 

 

 

(  ) Na linha 06, a dupla vírgula hachurada indica a separação de uma oração adjetiva explicativa. 

(  ) A dupla vírgula hachurada das linhas 11 e 12 marca a separação de uma oração apositiva. 

(  ) Na linha 20, o par de vírgulas hachuradas marca a ocorrência de um adjunto adverbial intercalado. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) V – V – V. 

D) F – F – V. 

E) F – V – F. 
 

 

 

A) Decorrentes. 

B) Assistência. 

C) Conveniado. 

D) Competência. 

E) Filantrópico.  
 

 

 

A) Cidadãos de 1ª e 2ª classe.  

B) Contribuintes da previdência. 

C) Serviços de saúde. 

D) Rede de serviços. 

E) Atuação do poder público. 
 

 

 

A) O fim da exigência da carteira do INAMPS para que houvesse o atendimento nos hospitais próprios 

e conveniados da rede pública.  

B) O fim da exigência da carteira do INAMPS para que houvessem o atendimento nos hospitais próprios 

e conveniados da rede pública. 

C) O fim da exigência da carteira do INAMPS para haver o atendimento nos hospitais próprios e 

conveniados da rede pública. 

D) O fim da exigência da carteira do INAMPS para haverem o atendimento nos hospitais próprios e 

conveniados da rede pública. 

E) O fim da exigência da carteira do INAMPS para atenderem nos hospitais próprios e conveniados da 

rede pública. 

QUESTÃO 70 – Considerando o emprego de recursos coesivos, analise a assertiva a seguir: 

QUESTÃO 71 – Considerando o emprego correto da vírgula, analise as assertivas a seguir e assinale 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

QUESTÃO 72 – Assinale a alternativa na qual a palavra NÃO apresente o mesmo número de fonemas 

das demais. 

QUESTÃO 73 – Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado seja um complemento nominal. 

QUESTÃO 74 – Assinale a alternativa que indica o desenvolvimento da forma nominal: “o fim da 

exigência da carteira do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede 

pública” (l. 45-47) para uma oração desenvolvida. 
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A) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças são desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

B) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças foram desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

C) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças eram desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

D) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolveram-se, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

E) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolvem-se, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 
 

 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 
 

 

 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 

E) 7. 
 

 

 

A) Sujeito Simples. 

B) Sujeito Composto. 

C) Sujeito Desinencial. 

D) Sujeito Indeterminado. 

E) Oração sem sujeito. 
 

 

 

A) “que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta” (l. 04). 

B) “que eram prestados por instituições de caráter filantrópico” (l. 26). 

C) “que a assistência à saúde fosse de modo mais ou menos proporcional” (l. 35-36). 

D) “que estavam por vir” (l. 44). 

E) “que aproximavam sua ação” (l. 44-45). 

 

QUESTÃO 75 – Assinale a alternativa que indica a correta transposição do trecho a seguir para a voz 

passiva, mantendo-se as relações de tempo e modo do texto: “Dessa forma, o Ministério da Saúde 

(MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios desenvolviam, fundamentalmente, ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças”. 

QUESTÃO 76 – Assinale o número do termo que indica o núcleo do objeto direto do verbo “gerar” no 

período a seguir: “começou a gerar, no seio (1) da comunidade de profissionais da saúde (2), de 

sanitaristas e da própria sociedade (3) brasileira, um movimento (4) na direção de uma reforma (5) 

sanitária e de uma transformação dos paradigmas do sistema de saúde.” (l. 40-43). Os números 

correspondem ao termo sublinhado imediatamente anterior a ele. 

QUESTÃO 77 – Assinale a alternativa que indica o número correto de preposições presentes no trecho 

a seguir, incluindo as que possam aparecer contraídas com outras palavras. “Essa lógica de 

estruturação e financiamento das atividades de atenção e assistência à saúde, além das evidentes 

d...criminações dela decorrentes” 

QUESTÃO 78 – Assinale a alternativa que classifica corretamente o sujeito da oração a seguir: “Dessa 

forma, o Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios desenvolviam, 

fundamentalmente, ações de promoção da saúde”. 

QUESTÃO 79 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” NÃO esteja sendo empregada como 

pronome relativo. 
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A) A locução adjetiva correspondente a esse adjetivo é “de cuidado”. 

B) A palavra indica uma qualidade humana. 

C) Pode-se usar a palavra “indulgente” com o mesmo sentido de emprego do texto. 

D) A palavra tem como radical “carid”, de caridade. 

E) Um antônimo possível para o adjetivo é a palavra “altruísta”. 

 

QUESTÃO 80 – Assinale a alternativa correta acerca do adjetivo “caritativa” (l. 25). 



 

 

 

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO RIO GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 

 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 80 (oitenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 

 

QR 
code 

V4_29/12/2021 11:22:58 

ANALISTA DE GESTÃO EM SAÚDE – ÁREA ODONTOLOGIA
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INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 01 – O recurso do Windows 10 que, quando acionado, mantém o computador ligado com 

baixo consumo de energia e com o monitor desligado é chamado: 

 

A) Suspender. 

B) Repousar. 

C) Desligar. 

D) Reiniciar. 

E) Desconectar. 

 

 

QUESTÃO 02 – No editor de textos Word 2016, para selecionar uma única palavra do texto, basta: 

 

A) Pressionar <Ins> com o cursor sobre a palavra. 

B) Pressionar <Delete> com o cursor sobre a palavra. 

C) Pressionar <Ctrl> com o cursor sobre a palavra. 

D) Clicar uma vez na palavra. 

E) Clicar duas vezes na palavra. 

 

 

QUESTÃO 03 – Em uma planilha do Microsoft Excel 2016, para efetuar a soma da célula B2 até a 

célula G2, armazenando o resultado na célula H2, deve-se inserir nesta célula a fórmula SOMA escrita 

da seguinte forma: 

 

A) SOMA(B2,G2) 

B) SOMA(B2:G2) 

C) =SOMA(B2:G2) 

D) =SOMA(B2,G2) 

E) =SOMA(B2;G2) 

 

 

QUESTÃO 04 – As teclas de atalho utilizadas para abrir uma nova guia do Google Chrome em um 

ambiente Windows são: 

 

A) <Ctrl>+a 

B) <Ctrl>+t 

C) <Shift>+a 

D) <Shift>+t 

E) <Alt>+a 

 

 

QUESTÃO 05 – No Mozilla Firefox, ao clicar no ícone com uma casinha, quando encontrado na barra 

de ferramentas, é aberta a: 

 

A) Configuração do Firefox. 

B) Configuração da página aberta. 

C) Página inicial do Firefox. 

D) Primeira página visitada. 

E) Última página visitada. 

 

 

QUESTÃO 06 – O malware que criptografa os dados visíveis para o usuário, com o objetivo de solicitar 

o resgate das informações criptografadas, é denominado: 

 

A) Adware. 

B) Spyware. 

C) Vírus polimórficos. 

D) Cavalo de Troia. 

E) Ransomware. 
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QUESTÃO 07 – O ataque planejado a um computador ou a algum serviço que nele esteja sendo 

executado, de forma a exigir todos os recursos dele, impedindo que os usuários possam utilizá-lo, 

deixando esta máquina ou serviço indisponível, é chamado de: 

 

A) Ataque de negação de serviços, conhecido pela sigla (DoS). 

B) Ataque para monopolizar os serviços, conhecido pela sigla (MoS). 

C) Bloqueio de serviço por uso de recursos, conhecido pela sigla (SBR). 

D) Bloqueio de serviço por demanda, conhecido pela sigla (DSB). 

E) Trava de serviço, conhecido pela sigla (SL). 

 

 

QUESTÃO 08 – O Microsoft Outlook 2016 possui duas formas de responder a um e-mail recebido, 

quais sejam: 

 

A) Responder e Enviar.  

B) Responder e Encaminhar. 

C) Responder e Responder a Todos. 

D) Enviar e Responder a Todos. 

E) Enviar e Encaminhar. 

 

 
QUESTÃO 09 – Em relação aos fundamentos especificados no Art. 2º da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD), o fundamento que NÃO faz parte dessa Lei é: 

 

A) Respeito à privacidade. 

B) Autodeterminação informativa. 

C) Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. 

D) Liberdade na divulgação de dados pessoais em meios digitais, seguindo o princípio da liberdade de 

informação. 

E) Liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. 

 

 

QUESTÃO 10 – As tabelas que definem, a partir da origem e do destino de cada pacote, se eles são 

permitidos, monitorados ou bloqueados pelo firewall são denominadas: 

 

A) Tabelas de configuração do firewall. 

B) Tabelas de alocação de pacotes. 

C) Listas de histórico de uso da rede pelo usuário. 

D) Listas de usuários da rede. 

E) Listas de controle de acesso. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 

 

QUESTÃO 11 – Três irmãs abriram uma loja para vendas online. Ana investiu R$ 1.200,00, Betina 

investiu R$ 1.600,00 e Cláudia investiu R$ 800,00. Ao final de 6 meses de trabalho, obtiveram um 

lucro de R$ 4.320,00 reais, que foi dividido em três partes diretamente proporcionais ao valor que 

cada uma investiu. Com base nessas informações, podemos afirmar que: 

 

A) Ana recebeu R$ 1.920,00. 

B) Betina recebeu R$ 1.440,00. 

C) Cláudia e Betina receberam juntas o total de R$ 3.360,00. 

D) Cláudia recebeu R$ 480,00 a mais do que Ana. 

E) Betina recebeu R$ 480,00 a mais do que Ana. 

 

 

QUESTÃO 12 – Em uma empresa de peças para computadores, 24 funcionários trabalham na 

produção. Juntos, eles fazem, ao longo de 6h de trabalho diário, 960 peças. Após receber um grande 

pedido de um cliente, a empresa pretende contratar mais funcionários para entregar as peças que 

foram vendidas. Quantos funcionários novos a empresa deverá contratar para que possa produzir 

1600 peças, se o trabalho for feito ao longo de 8h diárias? 

 

A) 30 funcionários. 

B) 24 funcionários. 

C) 10 funcionários. 

D) 6 funcionários. 

E) 4 funcionários. 

 

 

QUESTÃO 13 – No gráfico abaixo, está indicado o número de veículos emplacados no Brasil, de 16 a 

20 de março de 2020, de acordo com dados da revista Quatro Rodas, publicada em abril de 2020. 

 

 
 

Fonte: https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/brasil-pre-coronavirus-vendia-10-000-carros-dia-agora-mal-
passa-de-1-000/ 

 

Com base nesse gráfico, são feitas as seguintes estimativas:  
 

I. Comparando o número de emplacamentos do dia 16 e do dia 17, podemos dizer que houve um 

aumento, no número de emplacamentos, de aproximadamente 10%. 

II. Comparando o número de emplacamentos do dia 18 e do dia 19, podemos dizer que houve uma 

queda, no número de emplacamentos, de aproximadamente 25%. 

III. Comparando o número de emplacamentos do dia 19 e do dia 20, podemos dizer que houve uma 

redução, no número de emplacamentos, de aproximadamente 20%. 
 

Sendo assim, assinale a alternativa correta. 
 

A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

B) As afirmações I e II são verdadeiras. 

C) As afirmações I e III são verdadeiras. 

D) As afirmações II e III são verdadeiras.  

E) As afirmações I, II e III são falsas. 
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QUESTÃO 14 – Para comprar um celular, Marcos precisa de R$ 580,00 a mais do que tem. Se ele 

tivesse o dobro da quantia que possui, ele compraria o celular e ainda ficaria com R$120,00. Com 

base nesses dados, podemos afirmar que: 

 

A) Marcos tem R$ 500,00. 

B) Marcos tem R$ 1.280,00. 

C) O celular que Marcos pretende comprar custa R$1.280,00. 

D) O celular que Marcos pretende comprar custa R$ 700,00. 

E) O celular custa R$1.200,00, e Marcos tem R$ 500,00. 

 

 

QUESTÃO 15 – Em uma turma de matemática, o professor aplicou dois trabalhos e duas provas ao 

longo do trimestre. Para cada trabalho, o professor atribuiu peso 2 e, para cada prova, atribuiu peso 

3. Ao final do trimestre, a aluna Mariana obteve as seguintes notas: 

 

Nome da aluna Nota trabalho 1 Nota trabalho 2 Nota prova 1 Nota prova 2 

Mariana 6,8 7,3 5,4 8,0 

 

Com base nessas notas e no peso atribuído pelo professor a cada atividade, podemos dizer que, ao 

final do trimestre, a aluna Mariana obteve média igual a: 

 

A) 6,84. 

B) 6,88. 

C) 6,90. 

D) 7,00. 

E) 7,63. 

 

 

QUESTÃO 16 – De acordo com a lógica proposicional, mais precisamente, as equivalências lógicas e 

as leis de De Morgan, podemos dizer que a negação da sentença “O sol nasce e os pássaros cantam” 

é: 

 

A) O sol não nasce e os pássaros não cantam. 

B) O sol não nasce ou os pássaros não cantam. 

C) O sol nasce se, e somente se, os pássaros cantam. 

D) O sol nasce e os pássaros não cantam. 

E) O sol nasce ou os pássaros não cantam. 

 

 

QUESTÃO 17 – Considerando como universo o conjunto U={0,1,2,3,4,5} e as sentença abertas 
𝑝(𝑥): 𝑥 + 3 é 𝑝𝑎𝑟 e 𝑞(𝑥): 𝑥 + 3 = 7 , podemos dizer que o conjunto verdade de 𝑝(𝑥) ∧ ~𝑞(𝑥) é: 

 

A) {4} 

B) {0,1,2} 

C) {1,3,5} 

D) {0,1,2,3,5} 

E) {0,1,2,3,4,5} 
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QUESTÃO 18 – A tabela-verdade da proposição ((𝑝 ∧ 𝑞) → ~𝑟) ⟷ 𝑞 está incompleta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores lógicos que completam a tabela considerando a ordem, de cima para baixo, são: 

 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) F – V – V – V.  

D) V – V – F – F.  

E) V – F – F – F. 

 

 

QUESTÃO 19 – Considerando a proposição “Todo professor de estatística é professor de lógica”, dizer 

que, de acordo com as regras da lógica para a negação de proposições quantificadas, a sua negação, 

é: 

 

A) Todo professor de estatística não é professor de lógica. 

B) Nenhum professor de estatística é professor de lógica. 

C) Nenhum professor de lógica é professor de estatística. 

D) Existe professor de estatística que não é professor de lógica. 

E) Existe professor de lógica que não é professor de estatística. 

 

 

QUESTÃO 20 – Sabendo que é verdade que “Todo professor de lógica é professor de matemática” e 

“Todo professor de matemática é professor de estatística”, podemos afirmar que: 

 

A) Existe professor de lógica que não é professor de estatística. 

B) Todo professor de estatística é professor de matemática. 

C) Existe professor de matemática que não é professor de estatística. 

D) Todo professor de estatística é professor de lógica. 

E) Todo professor de lógica é professor de estatística. 
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com a implantação deste método em Baixo Guandu, Espírito Santo. 
B) A Organização Mundial da Saúde, em 1935, reconheceu a importância da fluoretação da água, 

indicando-a como uma medida de saúde pública. 
C) Em 1992, aconteceu em Santiago – Chile, a III Reunião Especial de Ministros de Saúde das 

Américas, que recomendou também, como medida de prevenção a aplicação de flúor. 
D) O Brasil, em parceria com a Fundação Kellogg (FK), realizou, em 1982, uma Conferência sobre 

fluoretos. 
E) A fluoretação das águas de abastecimento público teve início, no Brasil, em 17 de setembro de 

2004, com a Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente. 
 

tecido dentinário a fim de evitar a infiltração de microrganismos e substrato. 
D) Maior tempo e custo necessários ao tratamento. 
E) Desconforto adicional ao paciente. 
 

da largura e 88% do comprimento em relação ao incisivo lateral, e cerca de 95% do comprimento 

e 90% da largura do canino. 
B) Se os dentes não apresentam formas alteradas, a movimentação ortodôntica é sem dúvida a melhor 

opção para alcançar a proporção dourada, pois o problema é apenas de espaço. 
C) Cada vez mais intensa, a força adesiva dos materiais estéticos tem permitido que mínimos preparos 

sejam realizados, de tal forma que, se não houver participação da dentina, o esmalte deverá ser 
biselado, pois a ação do ácido é pouco efetiva sobre a camada aprismática. 

D) Em casos em que os dentes apresentam alterações de forma, tamanho ou estão ausentes, a 
Ortodontia sozinha não será capaz de resolver, e a Dentística, em associação, pode contribuir de 
forma altamente satisfatória para constituir um sorriso perfeito. 

E) A inclinação de 75 graus em relação ao cavo-superficial tem a finalidade de remover a finíssima 
camada de sais minerais que se acumula sobre o esmalte, e que, se não for removida, produzirá 
uma dificuldade na criação de padrões de condicionamento ácido definidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 21 – As propriedades preventivas do flúor foram descobertas a partir de investigações 

sobre o seu efeito tóxico no esmalte dentário em desenvolvimento, resultante da sua ingestão. 
Mediante a observação de tais efeitos, desencadeou-se uma série de estudos, que resultaram na 
descoberta da fluoretação da água de abastecimento público como medida de controle de cárie 
dentária. Acerca da fluoretação da água de abastecimento público, é correto afirmar que: 
 
A) A fluoretação das águas de abastecimento público teve início, no Brasil, em 31 de outubro de 1953, 

 
QUESTÃO 22 – Existe achado disponível na literatura demonstrando uma taxa de sucesso do 

tratamento expectante, de 92% após 3 a 4 anos. O tratamento expectante, no entanto, apresenta 
desvantagens associadas à necessidade de uma segunda consulta para reabertura da cavidade e 
escavação final, EXCETO: 
 
A) Risco de degradação ou perda do material provisório e consequente progressão da lesão. 
B) Risco de exposição pulpar durante a remoção do material provisório ou durante a escavação final. 
C) Utilização obrigatória do cimento de hidróxido de cálcio como material forrador colocado sobre o 

 

QUESTÃO 23 – A busca pela harmonia dental, conquistada por meio de cor e forma, tem levado um 

grande número de pacientes aos consultórios dentários, na esperança de mudanças, melhorias e até 

mesmo transformações profundas. Em relação ao tratamento integrado entre a Ortodontia e a 

Dentística, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) O incisivo central é o maior dente anterior, ele guarda uma proporção de aproximadamente 75% 
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identificando apenas indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades relativos a saúde bucal. 
B) Participar do acolhimento dos usuários, proporcionando atendimento humanizado, realizando 

classificação de risco, identificando as necessidades de intervenções de cuidado, responsabilizando-
se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo. 

C) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde do indivíduo, bem como 
aquelas previstas obrigatoriamente entre serviços essenciais da saúde bucal. 

D) Coordenar sem participar presencialmente de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 
prevenção de doenças bucais. 

E) Acompanhar e apoiar atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, sem 
envolver-se com as atividades dos demais profissionais de nível superior da AB. 

 

específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos 
demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros), segundo programação e de 

acordo com suas competências técnicas e legais; 
 Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros 

da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 
 Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores 

das ações de promoção à saúde; 
 Aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte de produtos e resíduos 

odontológicos. 
 
Essas atribuições são específicas de qual profissional da Estratégia Saúde da Família? 
 
A) Médico. 
B) Cirurgião-Dentista. 
C) Auxiliar de Saúde Bucal. 
D) Técnico em Saúde Bucal. 

E) Técnico de Enfermagem lotado em consultório dentário. 
 

tratamento de lesão branca. 
B) No intervalo de 35 a 44 anos, na Região Sudeste, 5% das pessoas apresentaram necessidades de 

tratamento restaurador de 2 ou mais superfícies dentárias para cárie dentária. 
C) No intervalo de 15 a 19 anos, na Região Sul, 94,3% das pessoas não apresentaram necessidades 

de tratamento para cárie dentária. 
D) No intervalo de 15 a 19 anos, na Região Nordeste, 11% das pessoas apresentaram necessidades 

de tratamento através de extração dentária. 
E) No intervalo de 65 a 74 anos, na Região Centro-Oeste, 7% das pessoas apresentaram necessidades 

de tratamento pulpar mais restauração. 
 
 
 

 

QUESTÃO 24 – As atribuições dos profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão 

seguir normativas específicas do Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, 
protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos 
gestores federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Assinale a alternativa que contém de 
forma correta uma das atribuições do Cirurgião-Dentista enquanto membro da equipe atuante na 
Atenção Básica. 
 
A) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

 
QUESTÃO 25 – Considerando o processo de trabalho na Estratégia Saúde da Família e as seguintes 

atribuições: 
 
 Realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva das famílias, indivíduos e a grupos 

 
QUESTÃO 26 – Considerando os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil, 2010) 

em relação as médias das necessidades de tratamento para cárie dentária e os respectivos percentuais 
em relação ao total, segundo o grupo etário e a região, é correto afirmar que: 
 
A) No intervalo de 35 a 44 anos, na Região Norte, 9,5% das pessoas apresentaram necessidades de 
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afim, em linha reta ou colateral até o segundo grau. 

C) Acumular as funções de perito/auditor e procedimentos terapêuticos odontológicos na mesma 
entidade prestadora de serviços odontológicos. 

D) Prestar serviços de auditoria a pessoas físicas ou jurídicas, independentemente da obrigação destas 
de inscrição e de estarem regularmente inscritas no Conselho de sua jurisdição, quando o Cirurgião-
Dentista estiver devidamente regular junto ao Conselho. 

E) Receber remuneração por valores vinculados à glosa, quando na função de perito ou auditor. 
 

de honorários profissionais. 
B) Notificação compulsória de doença. 
C) Colaboração com a justiça nos casos previstos em lei. 
D) Perícia odontológica nos seus exatos limites. 
E) Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. 
 

de materiais com bancada e pia com área mínima de 6,8 m2. 
E) Central de Material Esterilizado (CME) com ambiente limpo – sala de 

preparo/esterilização/estocagem de material, com bancada para equipamentos de esterilização, 

armários para guarda de material e guichê para distribuição de material, com área mínima de 4,8 
m². 

 

básico. Requer uma dose de reforço a cada oito anos, antecipada para três anos em caso de 
gravidez ou acidente com lesões graves. 

C) A vacina SRC (Tríplice Viral) contra Sarampo, Caxumba e Rubéola, deve ser aplicada em dose de 
reforço a cada dez anos. 

D) A vacina contra Hepatite B deve ser feita em três doses, em períodos de zero, um e seis meses de 
intervalo; dois meses após o esquema vacinal completo, recomenda-se a realização de testes 
sorológicos para verificar a soroconversão das pessoas vacinadas. 

E) As vacinas contra Influenza e Pneumococos atuam contra gripe e pneumonia, respectivamente, e 
requerem uma dose a cada ano para gripe e reforço após dez anos para pneumonia. 

 

equipado com pia. 
C) Sanitários para pacientes e público com área mínima de 2,5 m2 e dimensão mínima de 1,5m.  
D) Central de Material Esterilizado (CME) com ambiente sujo – sala de lavagem e descontaminação 

QUESTÃO 27 – Ao Cirurgião-Dentista, quando da realização de auditorias e perícias odontológicas, é

 lícito e não constitui infração ética: 
 
A) Intervir nos atos de outro profissional, quando estiver em risco à saúde do examinado. 
B) Exercer a função de perito, quando não for cônjuge ou a parte não for parente, consanguíneo ou 

 
QUESTÃO 28 – Constitui infração ética do Cirurgião-Dentista revelar, sem justa causa, fato sigiloso 
de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Compreende-se como justa causa, 
EXCETO: 
 
A) Declinação do tratamento empreendido, através da publicação de Edital de Cobrança Extrajudicial 

 
QUESTÃO 29 – Conforme a RDC/Anvisa nº 50/2002, os consultórios odontológicos devem dispor de 
instalações hidráulicas (água fria e esgoto), elétricas (pontos de força e iluminação), iluminação 
natural ou artificial, ventilação natural ou forçada e, caso necessário, gases medicinais (oxigênio, ar 
comprimido e vácuo medicinal). Os consultórios odontológicos devem ainda possuir ambientes de 
apoio. Assinale a alternativa que contém de forma correta um desses ambientes de apoio obrigatório. 
 
A) Sala de espera para pacientes e acompanhantes com área mínima de 2 m2 por pessoa. 
B) Depósito de Material de Limpeza (DML) com área mínima de 4 m2 e dimensão mínima de 2m, 

 
QUESTÃO 30 – Os profissionais da área da saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco 

elevado de aquisição de doenças infecciosas, devendo estar devidamente imunizados. Acerca das 
vacinas administradas nos serviços públicos de saúde para a garantia do esquema vacinal, é correto 
afirmar que: 
 
A) Uma dose de reforço da vacina contra a febre amarela é necessária a cada quinze anos. 
B) A vacina DT (Dupla Adulto) contra Difteria e Tétano deve ser aplicada em três doses no esquema 
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casos isolados de um grupo de fendas orofaciais com condições relacionadas etiologicamente, e 
50% dos seus portadores têm anomalias associadas a síndromes de desenvolvimento. 

(  ) É um tipo de fenda que se estende do lábio superior ao olho, as formas graves são incompatíveis 
com a vida e pode envolver a narina, ou pode passar lateralmente pelo nariz e se estender para 
o olho. Essa fenda é rara, representando apenas um em cada 1.300 casos de fendas orofaciais. 

(  ) É uma anomalia extremamente rara que resulta da falha na fusão dos processos nasais medianos. 
Ela pode estar associada a várias síndromes, incluindo a síndrome orodigitofacial e a síndrome de 
Ellis-van Creveld. As mais aparentes, na verdade representam uma agenesia do palato primário 
associada à holoprosencefalia. 

(  ) Aproximadamente 80% dos casos são unilaterais, sendo 20% bilaterais. Cerca de 70% das fendas 
unilaterais ocorrem no lado esquerdo, além disso, cerca de 70% dessas fendas unilaterais estão 
associadas a outro tipo de fenda, enquanto a frequência da concomitância com outro tipo de fenda 

aumenta para 85% nos pacientes com fenda bilateral. Uma fenda completa estende-se através 
da narina, porém uma fenda incompleta não envolve o nariz. O defeito ósseo pode ser observado 
em radiografias. 

 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) 2 – 4 – 3 – 1. 

B) 1 – 2 – 3 – 4. 
C) 3 – 1 – 2 – 4. 
D) 4 – 3 – 1 – 2. 
E) 3 – 2 – 4 – 1. 
 

QUESTÃO 31 – A formação da face e da cavidade oral é de natureza complexa e envolve o 

desenvolvimento de múltiplos processos teciduais que devem se unir e fusionar de modo 
extremamente ordenado. Distúrbios no crescimento desses processos teciduais ou nas suas fusões 
podem resultar na formação de fendas orofaciais. Considerando a classificação das fendas orofaciais, 
relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 
Coluna 1 
1. Fenda Labial. 
2. Fenda Palatina. 
3. Fenda Mediana do Lábio Superior. 
4. Fenda Facial Oblíqua. 
 
Coluna 2 
(  ) É um tipo de fenda causada pela falha na fusão das cristas palatinas, representando 30% dos 

 
QUESTÃO 32 – Em relação às patologias de interesse em estomatologia odontológica encontramos 
uma doença dermatológica crônica relativamente comum, que afeta frequentemente a mucosa bucal, 
cujo nome peculiar foi dado pelo médico britânico Erasmus Wilson, que foi o primeiro a descrevê-la, 
em 1869. Provavelmente Wilson pensava que as lesões cutâneas se assemelhavam a plantas 
primitivas compostas por algas simbióticas e fungos que crescem sobre as rochas, para merecerem 
essa denominação. Embora sua aparência sugira uma condição, evidências atuais indicam que essa é 
uma doença mucocutânea imunomediada. Assinale a alternativa que contém o nome correto da 
doença descrita. 
 
A) Artrite Reativa. 
B) Eritema Migratório. 
C) Estomatite Areata. 
D) Candidíase. 
E) Líquen Plano. 
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desenvolvimento raro que ocorre no lábio superior, lateral à linha média. A sua patogênese é 
desconhecida, embora existam duas teorias principais. Uma teoria considera o cisto nasolabial um 
cisto “fissural” originado de remanescentes epiteliais aprisionados ao longo da linha de fusão do 
processo maxilar, processo nasal mediano e processo nasal lateral. Uma segunda teoria sugere que 
estes cistos se desenvolvam de pela deposição ectópica do epitélio do ducto nasolacrimal, devido 
a semelhantes localização e aspecto histológico. 

B) Cisto Nasolabial (Cisto Nasoalveolar, Cisto de Klestadt): foi considerado um cisto fissural que se 
originava de epitélio aprisionado durante a fusão da porção globular do processo nasal mediano 
com o processo maxilar. Entretanto, esse conceito tem sido questionado, porque a porção globular 
do processo nasal mediano está primariamente unida ao processo maxilar, e não ocorre fusão. Por 
conseguinte, não ocorre aprisionamento epitelial durante o desenvolvimento embrionário dessa 
região. 

C) Cisto Palatino (Palatal) Mediano: cisto fissural raro, que teoricamente se desenvolve do epitélio 
retido ao longo da linha de fusão embrionária das cristas palatinas laterais da maxila. A lesão é 
observada mais frequentemente em adultos jovens. Muitas vezes, a lesão é assintomática, porém 
alguns pacientes relatam dor ou expansão. 

D) Cisto Globulomaxilar: cisto do desenvolvimento comum no palato de crianças. Pesquisadores 

especulam que estes cistos de “inclusão” podem originar-se de duas maneiras. Na primeira, quando 
as cristas palatinas se encontram e se fusionam na linha média, durante a vida embrionária para 
formar o palato secundário, pequenas ilhas epiteliais podem ficar aprisionadas por baixo da 
superfície tecidual ao longo da rafe palatina e formar cistos. Na segunda, esses cistos poderiam 
surgir a partir de remanescentes epiteliais oriundos do desenvolvimento de glândulas salivares 
menores do palato. 

E) Cisto Mandibular Mediano: lesões comuns que possuem queratina no seu interior. O tipo mais 

frequente é derivado do infundíbulo folicular, sendo denominado cisto infundibular. Em teoria, 
representa um cisto fissural na linha média anterior da mandíbula, que se desenvolve na vida 
intrauterina a partir de epitélio aprisionado durante a fusão das metades da mandíbula. 

 

efeitos farmacológicos. 
B) Os receptores não são responsáveis pela seletividade da ação do fármaco. 
C) Os receptores medeiam as ações de agonistas e antagonistas farmacológicos. 
D) O conceito de receptor, estendido à endocrinologia, imunologia e biologia molecular, tem se 

provado essencial para explicar muitos aspectos de regulação biológica. 
E) Vários receptores de fármacos têm sido isolados e caracterizados em detalhe, possibilitando assim 

o entendimento preciso da base molecular da ação do fármaco. 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 33 – Por definição, um cisto é uma cavidade patológica (muitas vezes preenchida por 

líquido ou material semissólido) que é revestida por epitélio. Há uma variedade de cistos do 
desenvolvimento de cabeça e pescoço. Em vários casos, a patogênese exata dessas lesões é ainda 
incerta. Independentemente da sua origem, os cistos se desenvolvem na região oral e maxilofacial, 
tendem a aumentar aos poucos de tamanho, possivelmente em resposta a um discreto aumento da 
pressão hidrostática luminal. Assinale a alternativa que descreve corretamente o nome e 
características de um tipo de cisto do desenvolvimento de cabeça e pescoço. 
 
A) Cistos Palatinos do Recém-Nascido (Pérolas de Epstein; Nódulos de Bohn): cisto do 

 
QUESTÃO 34 – Os efeitos terapêuticos e tóxicos dos fármacos resultam de suas interações com 

moléculas do paciente. A maioria dos fármacos atua por associação a macromoléculas específicas, de 
modo a alterar suas atividades bioquímicas e biofísicas. Essa ideia, que tem mais de um século de 
idade, está incorporada no termo receptor: o componente de uma célula ou organismo que interage 
com um fármaco e inicia a cadeia de eventos que leva aos efeitos observados desse fármaco. Nesse 
contexto, acerca dos receptores é INCORRETO afirmar que: 
 
A) Os receptores determinam as relações quantitativas entre dose ou concentração de fármacos e 
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A) O Paracetamol não é um analgésico seguro para uso em gestantes e lactantes. 

B) A Dipirona prescrita por via IM ou IV, não exige nenhum cuidado ou cautela quando administrada 
a pacientes com condições circulatórias instáveis, sendo essa uma de suas vantagens. 

C) O Ibuprofeno é indicado para pacientes com história de gastrite ou úlcera péptica, hipertensão 
arterial ou doença renal, em virtude de suas propriedades não deletérias. 

D) O Paracetamol pode causar danos ao fígado. Recentemente, o FDA recomendou que as doses 
máximas diárias de paracetamol, em adultos, fossem reduzidas de 4 g para 3,25 g. 

E) O Ibuprofeno é a medicação de escolha em pacientes com história de hipersensibilidade ao ácido 
acetilsalicílico, por não possuir potencial de alergia cruzada. 

 

 

 

A) Diclofenaco potássico; 75 mg; 4h. 
B) Ibuprofeno; 800 mg; 6h. 
C) Nimesulida; 100 mg; 6h. 
D) Cetoprofeno; 100 mg; 12h. 
E) Tenoxicam; 20 mg; 24h. 
 

 

 

A) A gestão comportamental do paciente. 
B) A perfilização clínica. 

C) A apresentação de casos. 
D) A revisão de eventos sentinela. 
E) Os Surveys. 
 

 

 

A) Malamed (1993) afirmou que as emergências ocorrem durante ou imediatamente após a 
administração do anestésico local ou durante o tratamento dental, sendo que cerca de 59% das 
emergências ocorrem durante o procedimento de extração. 

B) A American Dental Association (ADA), em 2002, por meio do seu Conselho Científico, determinou 
que todos os consultórios odontológicos possuam, pelo menos, as drogas e os equipamentos 
básicos de emergência recomendados. 

C) Malamed (1993) afirmou que as emergências ocorrem durante ou imediatamente após a 

administração do anestésico local ou durante o tratamento dental, sendo que cerca de 45% das 
emergências ocorrem durante o procedimento de extirpação pulpar. 

D) Existem estudos demonstrando que poucos profissionais (apenas 10%) não possuem 
medicamentos e equipamentos em seus consultórios, necessários para a gerência de uma urgência 
ou emergência médica, visto que não são treinados para o seu manuseio. 

E) Não existe regulamentação do Conselho Federal de Odontologia (CFO) acerca da necessidade de 
disciplina ou conhecimentos sobre urgência ou emergência médica nos cursos de pós-graduação 
ou especialização em odontologia. 

QUESTÃO 35 – Os analgésicos rotineiramente empregados na clínica odontológica são a dipirona e 

o paracetamol. Como alternativa a ambos, pode-se optar pelo ibuprofeno, que em doses menores tem 
ação analgésica similar à da dipirona, sem praticamente exercer atividade anti-inflamatória. Acerca 
dos analgésicos empregados na clínica odontológica, é correto afirmar que: 

QUESTÃO 36 – Assinale a alternativa que contém um dos principais anti-inflamatórios não esteroides 

(AINEs) empregados na clínica odontológica com denominação genérica, dose usual e intervalos entre 
as doses de manutenção, em adultos, de forma correta. 

QUESTÃO 37 – A auditoria clínica consiste na análise crítica e sistemática da qualidade da atenção à 
saúde, incluindo os procedimentos usados no diagnóstico e tratamento, o uso dos recursos e os 
resultados para os pacientes em todos os pontos de atenção, observada a utilização dos protocolos 
clínicos estabelecidos. Segundo Robinson e Steiner (1998), são tecnologias de uso em auditoria clínica, 
EXCETO: 

QUESTÃO 38 – Emergência e urgência são situações que exigem ações rápidas e corretas para 
minimizar as sequelas e salvar a vida do paciente. O Cirurgião-Dentista, como profissional da área da 
saúde, não está livre de ter os seus pacientes acometidos por uma situação de emergência ou urgência 
durante sua atuação clínica, devendo, com isso, assumir os riscos e as responsabilidades inerentes à 
profissão. É de vital importância que esses profissionais estejam aptos a realizar manobras básicas 
frente a certas intercorrências, para garantir a saúde e a integridade dos seus pacientes, até que eles 
possam receber atendimento especializado. Nesse contexto, assinale a alternativa que contém um 
enunciado correto sobre o tema. 
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no âmbito da medicina hospitalar. 
(  ) Atuar na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse processo. 
(  ) Aplicar apenas procedimentos embasados em evidências científicas. A comprovadas na literatura 

no diagnóstico e nas indicações na atenção em odontologia hospitalar. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  
 
A) V – F – F – V. 
B) V – V – F – F. 
C) V – F – V – F. 
D) F – V – F – V. 
E) F – F – V – V. 
 

tratamentos incompletos. 
E) Percentual de encaminhamentos para serviço especializado. 
 

decisões para concessão de benefícios, exclusivamente em conjunto com profissional médico. 
C) Atuar como assistente técnico em perícias judiciais. 
D) Avaliar a incapacidade para o trabalho do servidor, mediante exame e inspeção clínica. 
E) Caracterizar incapacidade para benefícios previdenciários e assistenciais. 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 39 – O cuidado em âmbito hospitalar exige equipes multiprofissionais e interdisciplinares, 

observando leis, protocolos, diretrizes, rotinas, em que as condutas e procedimentos são discutidos e 
planejados em conjunto e as responsabilidades compartilhadas entre toda a equipe assistencial. Desse 
modo, CD, TSB e ASB que compõem a equipe precisam conhecer as rotinas, estruturas e tecnologias 
do ambiente hospitalar, além de estarem cientes das normas e dos procedimentos operacionais 
padrões. A Resolução CFO nº 163/2015 define as áreas de atuação do cirurgião-dentista habilitado em 
Odontologia Hospitalar. Em relação à referida Resolução CFO, analise as assertivas abaixo, 
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas, sobre as áreas de atuação do habilitado em Odontologia 
Hospitalar. 
 
(  ) Ter competência e habilidade para prestar assistência odontológica aos pacientes críticos. 
(  ) Incrementar e estimular pesquisas que permitam o uso de novas tecnologias, métodos e fármacos 

 

QUESTÃO 40 – Pautar o processo de trabalho em saúde praticando equidade é fundamental e, para 

isso, é necessário o uso de informações sobre as condições de vida da população. Esses dados devem 

servir de base para análise de situação de saúde doença de cada coletividade, como também para 

programar as ações visando a quem mais precisa. Para o planejamento e a organização do processo 

de trabalho da equipe, deve ser feito um monitoramento que contemple minimamente os seguintes 

aspectos listados, EXCETO: 

 

A) Taxa de incidência de alterações da mucosa oral. 

B) Percentual de exodontia realizada em relação aos procedimentos clínicos. 

C) Cobertura de primeira consulta de atendimento odontológico à gestante. 

D) Razão entre tratamentos concluídos em primeiras consultas odontológicas programáticas e 

 
QUESTÃO 41 – O perito oficial cirurgião-dentista é o profissional incumbido, por lei, de realizar perícia 

oficial e avaliar a condição laborativa do examinado nas hipóteses em que abranger o campo de 
atuação da Odontologia, para fins de enquadramento na situação legal pertinente; dessa forma o 
Conselho federal de Odontologia definiu as competências privativas do perito oficial cirurgião-dentista, 
designado por dirigentes de pessoal dos órgãos da administração direta, das autarquias e das 
fundações federais, no âmbito das administrações públicas e nas hipóteses em que abranger o campo 
de atuação da Odontologia. Estão relacionadas como atribuições privativas do perito oficial cirurgião-
dentista, EXCETO: 
 
A) Realizar perícias singulares, hospitalares, domiciliares e participar de juntas odontológicas. 
B) Emitir laudo conclusivo quanto à capacidade ou incapacidade laboral, subsidiando tecnicamente 
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A) Projeção cefalométrica lateral. 
B) Projeção de Walter. 
C) Projeção lateral oblíqua de Caldwell. 
D) Projeção submento vértice (SMV). 
E) Projeção de Towne. 
 

 

 

A) Lidocaína 2%; dose máxima por kg de peso corporal 5,4 mg; máximo absoluto independentemente 
do peso 280 mg; número máximo de tubetes por sessão 6,5. 

B) Mepivacaína 2%; dose máxima por kg de peso corporal 4,4 mg; máximo absoluto 
independentemente do peso 400 mg; número máximo de tubetes por sessão 9,2. 

C) Articaína 4%; dose máxima por kg de peso corporal 7 mg; máximo absoluto independentemente 
do peso 500 mg; número máximo de tubetes por sessão 6,9. 

D) Prilocaína 3%; dose máxima por kg de peso corporal 5 mg; máximo absoluto independentemente 
do peso 300 mg; número máximo de tubetes por sessão 6. 

E) Bupivacaína 0,5%; dose máxima por kg de peso corporal 2,3 mg; máximo absoluto 
independentemente do peso 190 mg; número máximo de tubetes por sessão 12. 

 

 

 

A) Deve ser usada uma lâmina de tamanho apropriado, pois permite que as incisões sejam feitas de 
forma limpa, sem dano desnecessário causado por golpes repetidos. O cirurgião-dentista deve 
evitar ao máximo trocar a lâmina durante uma cirurgia para que não ocorram incisões desniveladas. 

B) Um golpe firme e contínuo deve ser usado ao fazer uma incisão. Golpes repetidos e experimentais 
aumentam a quantidade de tecidos danificados em um corte e quantidade de sangramento, 
impedindo assim a cicatrização e a visibilidade do corte. 

C) O cirurgião-dentista deve cuidadosamente evitar cortar estruturas vitais ao fazer uma incisão. A 
microanatomia de cada paciente é única, portanto, para evitar o corte de grandes vasos ou nervos 
acidentalmente quando fizer incisões próximas ao local em que os principais vasos, dutos e nervos 
correm, o cirurgião-dentista deve fazer uma incisão profunda, o suficiente para definir a próxima 

camada principal. 
D) Incisões em superfícies epiteliais, que o cirurgião-dentista planeja reaproximar, devem ser feitas 

com a lâmina em posição perpendicular à superfície epitelial. Este ângulo produz bordas quadradas 
no corte, que são mais fáceis de reorientar propriamente durante a sutura, e é menos suscetível a 
necrose nas bordas do corte como resultado da isquemia das mesmas. 

E) Incisões na cavidade oral devem ser devidamente aplicadas. Incisões em gengivas inseridas e sobre 
ossos saudáveis são mais desejáveis que aquelas em gengivas não inseridas, e ossos doentes e 

ausentes. 
 

QUESTÃO 42 – A avaliação radiográfica do trauma severo requer algumas projeções radiográficas 

essenciais, mesmo apesar de a TC com reformatação tridimensional ter se tornado a modalidade de 
imagem de escolha em traumas faciais complexos, pois radiografias-padrão continuam sendo 
amplamente usadas na avaliação inicial do paciente traumatizado. A série para os ossos da face 
consiste em três a cinco projeções, incluindo cefalométrica lateral, lateral oblíqua de Caldwell e 
projeções de Walter. A projeção Submentovértice (SMV) e a projeção de Towne também podem ser 
obtidas para ajudar a delinear fraturas que não tenham sido vistas em outras projeções (FONSECA, 
2015). Assinale a alternativa que representa a incidência radiográfica mais útil para visualização de 
fraturas subcondilares, pois é o único estudo radiográfico simples que mostra angulação medial ou 
lateral e/ou deslocamento nesse tipo de fratura, e também tem suas vantagens para a avaliação das 
órbitas por fornecer uma excelente visualização da fissura orbitária inferior, proporcionando exposição 
adicional do seio maxilar e do rebordo orbitário inferior, auxiliando na avaliação pós-operatória em 
casos de reparo dessas fraturas. 

QUESTÃO 43 – O volume máximo de uma solução anestésica local deve ser calculado em função de 

três parâmetros: concentração do anestésico na solução, doses máximas recomendadas e peso 
corporal do paciente. Considerando a justificativa de Andrade (2014) para o uso de doses máximas 
mais conservadoras, usualmente considerada em face de o atendimento odontológico ser feito em 
nível ambulatorial e normalmente o cirurgião-dentista não dispor de suporte técnico adequado para 
atender as intercorrências associadas às reações de toxicidade, assinale a alternativa correta quanto 
as doses máximas para os anestésicos locais atualmente disponíveis no Brasil. 

QUESTÃO 44 – Muitos procedimentos cirúrgicos orais e maxilofaciais precisam de incisões. Em 
relação aos princípios básicos ao realizar incisões na técnica cirúrgica buco maxilofacial, estão corretas 
as seguintes descrições, EXCETO: 
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provimento sanguíneo adequado. 
B) O rebatimento de tecido mole independe do tamanho do retalho para gerar visualização adequada 

dessa área. 
C) O retalho deve ser mantido fora do campo operatório por um afastador que deve se apoiar em osso 

intacto, mesmo que o afastador segure o retalho sob tensão. 
D) Para um retalho tipo envelope ser de tamanho adequado, o comprimento do retalho na dimensão 

anteroposterior normalmente se estende dois dentes anteriores e um dente posterior à área da 
cirurgia. 

E) Retalhos para remoção dentária devem ser de espessura mucoperiosteal parcial. 
 

que o plano oclusal do segundo molar. 
B) Impactação classe A e Pell e Gregory – O plano oclusal do dente impactado está entre o plano 

oclusal e a linha cervical do segundo molar. 
C) Impactação classe C de Pell e Gregory – O dente impactado está abaixo da linha cervical do segundo 

molar. 
D) Impactação classe B de Pell e Gregory – O plano oclusal do dente impactado está no mesmo nível 

que o plano oclusal do segundo molar. 
E) Impactação classe C e Pell e Gregory – O plano oclusal do dente impactado está entre o plano 

oclusal e a linha cervical do segundo molar. 
 

QUESTÃO 45 – O termo retalho, indica uma seção de tecido mole que é delimitado por uma incisão 

cirúrgica; contém seu próprio suprimento sanguíneo; permite acesso cirúrgico aos tecidos profundos; 
pode ser recolocado em posição original; e mantido com suturas. Retalhos de tecido mole são 
normalmente usados em cirurgia oral, periodontal, e procedimentos endodônticos para ganhar acesso 
às estruturas profundas de dentes e osso. Para gerar exposição adequada e promover a devida 
cicatrização, o cirurgião-dentista deve utilizar parâmetros para desenvolver um retalho para uma 
situação específica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um desses parâmetros. 
 
A) A base do retalho deve ser normalmente mais estreita que a sua margem livre para preservar um 

 
QUESTÃO 46 – Remoção de dentes impactados pode ser relativamente fácil ou extremamente difícil, 

mesmo para cirurgiões-dentistas experientes. Com classificação cuidadosa dos dentes impactados 
usando uma variedade de sistemas, o cirurgião pode fazer a cirurgia proposta de forma metódica e 
prever se alguma abordagem cirúrgica extraordinária será necessária ou se o paciente irá encontrar 
algum problema pós-operatório. A profundidade do dente impactado comparado com a altura do 
segundo molar adjacente é importante para determinar a dificuldade de remoção da impactação, 
podendo ser classificada segundo o sistema de classificação chamado de Classificação Pell e Gregory. 
Assinale a alternativa correta acerca da Classificação Pell e Gregory. 
 
A) Impactação classe D de Pell e Gregory – O plano oclusal do dente impactado está no mesmo nível 

 
QUESTÃO 47 – A vestibuloplastia submucosa, como descrita por Obwegeser, pode ser o 

procedimento de escolha para correção de inserções de tecido mole sobre ou próximo à: 
 
A) Mucosa labiovestibular. 
B) Crista do rebordo alveolar da maxila. 
C) Inserção dos músculos do lábio. 
D) Porção interna do fundo do vestíbulo. 
E) Área de extensão dos flanges. 
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odontológicos, em procedimentos não cirúrgicos, não deveria conter mais que 850 ufc/ml de 
bactérias heterotróficas, sendo atestada a qualidade da água por laudo biológico anual. 

B) É preconizada a reutilização de peças de mão somente após procedimentos de limpeza e 
esterilização, a cada uso. 

C) A roupa suja deve ser manuseada e sacudida o mínimo possível, para evitar a contaminação 
microbiana do ar e das pessoas que a manipulam. Deve ser embalada no local onde foi usada e 
transportada em sacos resistentes e bem vedados para impedir vazamentos. 

D) Paredes, janelas, portas, tetos e pisos não constituem risco de infecção, desde que mantidos 
limpos. Deve-se estabelecer uma rotina de limpeza periódica, de acordo com a área ou quando 
houver sujidade visível. 

E) Na presença de matéria orgânica, deve se aplicar solução de hipoclorito de sódio a 1% sobre a 
matéria orgânica, aguardar cinco minutos; remover com auxílio de papel-toalha ou pano, que deve 
ser descartado; e proceder à limpeza com água e sabão. 

 

retalho. 
D) Erupção fechada – retalho reposicionado sem uma janela de tecido mole removida. 
E) Retalho posicionado lateralmente. 
 

QUESTÃO 48 – O equipamento odontológico e os periféricos, utilizados na Odontologia, estão sujeitos 

à contaminação por microorganismos patogênicos provenientes da cavidade bucal do paciente por 
meio do contato direto, do toque das mãos enluvadas do profissional e do pessoal auxiliar, de 
respingos de sangue ou saliva e do aerossol que neles se depositam. Além dessas fontes de 
contaminação, deve ser considerada, na elaboração de um programa de controle de infecção, a 
qualidade da água utilizada nos equipamentos odontológicos. Acerca do controle de infecção no 
consultório odontológico estão corretas as seguintes medidas, EXCETO: 
 
A) A ANVISA estabeleceu que, a partir do ano 2010, a água liberada pelos equipamentos 

 
QUESTÃO 49 – Referente ao tratamento cirúrgico dos caninos impactados, a maior parte da literatura 

disponível hoje está relacionada à impacção dos caninos superiores, refletindo sua ocorrência 20 vezes 
maior em relação aos caninos inferiores impactados. O tratamento típico envolve a manipulação 
ortodôntica a fim de fornecer espaço adequado para o dente na arcada e acesso cirúrgico ao dente 
impactado, com colagem de um dispositivo de erupção ortodôntica. Algumas técnicas cirúrgicas 
básicas foram descritas por Kokich e Cooke para o tratamento de caninos impactados, cada um tendo 
sua situação clínica com a escolha apropriada. São elas, EXCETO: 
 
A) Gengivectomia/janela de tecido mole. 
B) Retalho posicionado apicalmente. 
C) Erupção aberta – retalho reposicionado com uma janela de tecido mole ou excisão de tecido sem 

 

QUESTÃO 50 – A distração osteogênica é uma técnica cirúrgica baseada no princípio do "estresse de 

tensão" que permite o alongamento do osso e dos tecidos moles circundantes através da separação 

progressivamente controlada da fratura por meio de um dispositivo de distração. O sucesso na cirurgia 

e o acompanhamento pós-cirúrgico são baseados em princípios biológicos e biomecânicos minuciosos. 

São princípios biológicos de distração osteogênica, EXCETO: 

 

A) Período de Ativação. 

B) Consolidação. 

C) Período de Latência. 

D) Osteogênese. 

E) Osteotomia. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 51 a 70 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões.   

 

Para entender a gestão do SUS: antecedentes 
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Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência à saúde no país tinha 

uma estreita vinculação com as atividades previdenciárias, e o caráter contributivo do sistema 

de então gerava uma divisão da população brasileira em dois grandes grupos (além da 

pequena parcela da população que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta): 

previdenciários e não previdenciários.  

Essa divisão, que é profundamente injusta do ponto de vista social, separava a 

população brasileira em cidadãos de 1ª e de 2ª classe. Os de 1ª classe, representados pelos 

contribuintes da previdência, tinham, mesmo com as dificuldades inerentes ao sistema de 

então, um alcance mais amplo à assistência à saúde, dispondo de uma rede de serviços e 

prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares providos pela previdência social por meio 
do INAMPS. Os de 2ª classe, representados pelo restante da população brasileira, os não 

previdenciários, tinham um acesso bastante limitado à assistência à saúde – normalmente 

restrito ___ ações dos poucos hospitais públicos e ___ atividades filantrópicas de determinadas 

entidades assistenciais.  

Essa lógica de estruturação e financiamento das atividades de atenção e assistência à 

saúde, além das evidentes d...criminações dela decorrentes, determinava uma lógica de 

divisão de papéis e competências dos diversos órgãos públicos envolvidos com a questão de 

saúde.  

Dessa forma, o Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios desenvolviam, fundamentalmente, ações de promoção da saúde e prevenção de 

doenças, com destaque para as campanhas de vacinação e controle de endemias. A atuação 

desses entes públicos na prestação de assistência à saúde era bastante limitada, restringindo-

se ___ ações desenvolvidas por alguns poucos hospitais próprios e pela Fundação de Serviços 

Especiais de Saúde Pública (FSESP) e dirigidas à população não previdenciária – os chamados 

indigentes. Esses indigentes tinham ainda, por uma atividade caritativa, atendimento em 

serviços assistenciais de saúde que eram prestados por instituições de caráter filantrópico, 

como as chamadas Santas Casas.  

Já na assistência à saúde, a grande atuação do poder público se dava pela Previdência 

Social – inicialmente pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e depois pelo Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), autarquia do Ministério da 

Previdência e Assistência Social. As ações desenvolvidas pelo INAMPS – que tinham caráter 

contributivo – beneficiavam apenas os trabalhadores da economia formal, com “carteira 

assinada”, e seus dependentes, os chamados previdenciários. Não havia, portanto, caráter 

universal na atuação dessa autarquia. O INAMPS aplicava nos Estados, por intermédio de suas 

Superintendências Regionais, recursos para que a assistência à saúde fosse de modo mais ou 

menos proporcional ao volume de beneficiários e...istente e a assistência prestada se dava por 

meio de serviços próprios (postos de assistência médica e hospitais próprios) e de uma vasta 

rede de serviços, ambulatoriais e hospitalares, contratados para a prestação de serviços.  

Toda esta situação – a de...articulação dos serviços de saúde da época e os evidentes 

prejuízos à saúde da população decorrentes do modelo vigente naquela época – começou a 

gerar no seio da comunidade de profissionais da saúde, de sanitaristas e da própria sociedade 

brasileira, um movimento na direção de uma reforma sanitária e de uma transformação dos 

paradigmas do sistema de saúde. Dentro desse processo e como prenúncio das profundas 

mudanças que estavam por vir, o INAMPS adotou uma série de medidas que aproximavam 

sua ação de uma cobertura universal de clientela, dentre as quais se destaca o fim da exigência 

da carteira do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede 

pública.   

(Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/para_entender_gestao.pdf – texto 

adaptado especialmente para esta prova). 
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QUESTÃO 51 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 
 

I. Após a criação do SUS, o sistema de assistência à saúde caracterizou-se por fomento do sistema 

previdenciário, dividindo os cidadãos entre aqueles que tinham acesso a todo o sistema de saúde 

público e aqueles que contavam com apenas parte dos serviços. 

II. Antes da criação do SUS, o sistema de saúde era menos burocrático, o que se alterou após a 

criação do órgão, gerando uma extensa rede de corresponsabilidades. 

III. O MS e as Secretárias de Saúde Estaduais e Municipais tinham atuação limitada na promoção de 

assistência à saúde, mas eram responsáveis por ações como a vacinação e pelo atendimento a 

indigentes. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
 

 

QUESTÃO 52 – Assinale a alternativa que NÃO caracteriza as ações do INAMPS. 
 

A) Parceria Público-Privada. 

B) Caráter excludente. 

C) Caráter contributivo. 

D) Vinculadas a outro órgão público. 

E) Caráter formal de atendimento. 
 

 

QUESTÃO 53 – Observe a charge a seguir e as afirmações que se fazem sobre sua relação com o 

texto. 
 

 
Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/. 

 

I. O SUS tem um desempenho melhor que o INAMPS, pois consegue atender todos os cidadãos 

brasileiros com excelência de recursos, como mostrado pela charge. 
 

E 
 

II. O INAMPS foi o precursor das ações que buscavam a universalidade das ações de assistência à 

saúde. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) As assertivas I e II são verdadeiras, e a II é uma complementação correta da primeira. 

B) As assertivas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma complementação correta da primeira. 

C) As assertivas I e II são falsas. 

D) A assertiva I é verdadeira, e a II, falsa. 

E) A assertiva I é falsa, e a II, verdadeira. 
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QUESTÃO 54 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 13 e 23. 
 

A) as – as – as 

B) as – as – à 

C) às – às – as 

D) às – às – a 

E) às – às – à 
 

 

QUESTÃO 55 – Considerando a correta ortografia dos vocábulos em Língua Portuguesa, assinale a 

alternativa que preenche, correta e respectivamente, os espaços pontilhados das linhas 16, 36 e 39. 
 

A) es – z – s 

B) is – x – s 

C) is – z – z 

D) es – x – s 

E) es – x – z 
 

 

QUESTÃO 56 – Assinale a alternativa que indica o uso da palavra “como” na mesma situação de 

emprego daquela da linha 27. 
 

A) Como eu gostaria de ser médico! 

B) Como faço para conseguir um horário de atendimento? 

C) Como chegou tarde, não acompanhou as deliberações da mesa. 

D) Antes do almoço comi diversas frutas refrescantes, como melancia e uvas. 

E) Elabore suas atividades como consta no manual. 
 

 

QUESTÃO 57 – Assinale a alternativa que indica o mesmo sentido, considerando seu contexto de 

emprego na linha 02, que a palavra “estreita”. 
 

A) Diminuta. 

B) Exígua. 

C) Fina. 

D) Curta. 

E) Próxima. 
 

 

QUESTÃO 58 – Assinale a definição que melhor explica o contexto de ocorrência da palavra “aplicava” 

(l. 34). 
 

A) Pôr em prática; manipular. 

B) Prescrever como medicamento; receitar. 

C) Atribuir pena, castigo a; infligir, impor. 

D) Investir; acrescentar, adicionar. 

E) Dirigir com afinco; concentrar. 
 

 

QUESTÃO 59 – Analise as assertivas a seguir, a respeito da palavra “indigentes” (l. 25). 
 

I. Trata-se de palavra oxítona, com acentuação tônica na sílaba –tes. 

II. É um substantivo concreto e comum de dois gêneros. 

III. A palavra foi formada por composição. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 60 – Considerando o emprego de recursos coesivos, analise a assertiva a seguir: 
 

I. Na linha 25, o pronome demonstrativo esses tem como referente a palavra “indigentes” 

mencionada anteriormente. 

II. Na linha 31, o referente do pronome relativo que é a sigla INAMPS. 

III. Na linha 39, o pronome demonstrativo esta tem como referente a palavra “situação”, que será 

explicada posteriormente no período. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 61 – Considerando o emprego correto da vírgula, analise as assertivas a seguir e assinale 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Na linha 06, a dupla vírgula hachurada indica a separação de uma oração adjetiva explicativa. 

(  ) A dupla vírgula hachurada das linhas 11 e 12 marca a separação de uma oração apositiva. 

(  ) Na linha 20, o par de vírgulas hachuradas marca a ocorrência de um adjunto adverbial intercalado. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V. 

B) V – F – F. 

C) V – V – V. 

D) F – F – V. 

E) F – V – F. 
 

 

QUESTÃO 62 – Assinale a alternativa na qual a palavra NÃO apresente o mesmo número de fonemas 

das demais. 
 

A) Decorrentes. 

B) Assistência. 

C) Conveniado. 

D) Competência. 

E) Filantrópico.  
 

 

QUESTÃO 63 – Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado seja um complemento nominal. 
 

A) Cidadãos de 1ª e 2ª classe.  

B) Contribuintes da previdência. 

C) Serviços de saúde. 

D) Rede de serviços. 

E) Atuação do poder público. 
 

 

QUESTÃO 64 – Assinale a alternativa que indica o desenvolvimento da forma nominal: “o fim da 

exigência da carteira do INAMPS para o atendimento nos hospitais próprios e conveniados da rede 

pública” (l. 45-47) para uma oração desenvolvida. 
 

A) O fim da exigência da carteira do INAMPS para que houvesse o atendimento nos hospitais próprios 

e conveniados da rede pública.  

B) O fim da exigência da carteira do INAMPS para que houvessem o atendimento nos hospitais próprios 

e conveniados da rede pública. 

C) O fim da exigência da carteira do INAMPS para haver o atendimento nos hospitais próprios e 

conveniados da rede pública. 

D) O fim da exigência da carteira do INAMPS para haverem o atendimento nos hospitais próprios e 

conveniados da rede pública. 

E) O fim da exigência da carteira do INAMPS para atenderem nos hospitais próprios e conveniados da 

rede pública. 
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QUESTÃO 65 – Assinale a alternativa que indica a correta transposição do trecho a seguir para a voz 

passiva, mantendo-se as relações de tempo e modo do texto: “Dessa forma, o Ministério da Saúde 

(MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios desenvolviam, fundamentalmente, ações de 

promoção da saúde e prevenção de doenças”. 
 

A) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças são desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

B) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças foram desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

C) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças eram desenvolvidas, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

D) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolveram-se, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 

E) Dessa forma, ações de promoção da saúde e prevenção de doenças desenvolvem-se, 

fundamentalmente, pelo Ministério da Saúde (MS) e pelas Secretarias de Saúde dos Estados e 

Municípios. 
 

 

QUESTÃO 66 – Assinale o número do termo que indica o núcleo do objeto direto do verbo “gerar” no 

período a seguir: “começou a gerar, no seio (1) da comunidade de profissionais da saúde (2), de 

sanitaristas e da própria sociedade (3) brasileira, um movimento (4) na direção de uma reforma (5) 

sanitária e de uma transformação dos paradigmas do sistema de saúde.” (l. 40-43). Os números 

correspondem ao termo sublinhado imediatamente anterior a ele. 
 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 
 

 

QUESTÃO 67 – Assinale a alternativa que indica o número correto de preposições presentes no trecho 

a seguir, incluindo as que possam aparecer contraídas com outras palavras. “Essa lógica de 

estruturação e financiamento das atividades de atenção e assistência à saúde, além das evidentes 

d...criminações dela decorrentes” 
 

A) 3. 

B) 4. 

C) 5. 

D) 6. 

E) 7. 
 

 

QUESTÃO 68 – Assinale a alternativa que classifica corretamente o sujeito da oração a seguir: “Dessa 

forma, o Ministério da Saúde (MS) e as Secretarias de Saúde dos Estados e Municípios desenvolviam, 

fundamentalmente, ações de promoção da saúde”. 
 

A) Sujeito Simples. 

B) Sujeito Composto. 

C) Sujeito Desinencial. 

D) Sujeito Indeterminado. 

E) Oração sem sujeito. 
 

 

QUESTÃO 69 – Assinale a alternativa na qual a palavra “que” NÃO esteja sendo empregada como 

pronome relativo. 
 

A) “que podia pagar os serviços de saúde por sua própria conta” (l. 04). 

B) “que eram prestados por instituições de caráter filantrópico” (l. 26). 

C) “que a assistência à saúde fosse de modo mais ou menos proporcional” (l. 35-36). 

D) “que estavam por vir” (l. 44). 

E) “que aproximavam sua ação” (l. 44-45). 
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QUESTÃO 70 – Assinale a alternativa correta acerca do adjetivo “caritativa” (l. 25). 

 
A) A locução adjetiva correspondente a esse adjetivo é “de cuidado”. 

B) A palavra indica uma qualidade humana. 

C) Pode-se usar a palavra “indulgente” com o mesmo sentido de emprego do texto. 

D) A palavra tem como radical “carid”, de caridade. 

E) Um antônimo possível para o adjetivo é a palavra “altruísta”. 
 

LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 71 – A República Federativa do Brasil, conforme consta na Constituição Federal de 1988, 
em seu artigo 4º, em relação às suas relações internacionais, deve reger-se por alguns princípios. 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses princípios. 

 

A) Independência nacional. 

B) Autodeterminação dos povos. 

C) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

D) Solução pacífica dos conflitos. 

E) Igualdade entre os Estados. 

 

 

QUESTÃO 72 – Sobre o Estatuto da Igualdade Racial, previsto através da Lei nº 12.228/2010, analise 

as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

I. Desigualdade de gênero e de raça é toda a assimetria existente no âmbito da sociedade que 

acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. 

II. Dentre os objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, encontra-se a 

melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao 

processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. 

III. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus 

usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do Estado. 

IV. É de responsabilidade direta do Governo Federal e subsidiária dos Governos Estaduais e Municipais 

a adoção de providências no sentido de que a população negra tenha direito a participar de 

atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, 

de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. 

 

A) Todas estão corretas. 

B) Todas estão incorretas. 

C) Apenas I e III estão corretas. 

D) Apenas II e IV estão corretas. 

E) Apenas I, II e III estão corretas. 

 

 
QUESTÃO 73 – A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) define as formas de violência doméstica 

e familiar contra a mulher. Com base no texto legal, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio 

permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. 

B) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada no âmbito da família, esta compreendida como a comunidade formada 

especificamente por indivíduos que são aparentados, unidos por laços naturais consanguíneos. 

C) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero praticada em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha 

convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. 

D) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos 

humanos. 

E) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 

patrimonial. 
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QUESTÃO 74 – A inclusão no Sistema IPE Saúde é _________________, observados os 
procedimentos previstos na Lei Complementar nº 15.145/2018 e nos regulamentos. Não havendo 

interesse em permanecer no Sistema, caberá ao servidor, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias a partir da(o) _______________, manifestar-se pela exclusão do quadro de segurados, perante 

o Órgão Gestor do Sistema IPE Saúde.  

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) facultativa – exercício 

B) obrigatória – posse 

C) obrigatória – exercício 

D) facultativa – posse 

E) obrigatória – nomeação 

 

 

QUESTÃO 75 – Em relação à Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), analise as afirmações 

abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda 

que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou 

qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. 

(  ) As disposições da Lei de Improbidade Administrativa somente são aplicáveis, no que couber, aos 

agentes públicos, que induzam ou concorram dolosamente para a prática do ato de improbidade. 

(  ) Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores 

de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do 

agente. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V. 

B) F – V – F. 

C) V – V – F. 

D) V – F – F. 

E) F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 76 – Podem ser inscritos, junto ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos 

do Rio Grande do Sul – Ipê Saúde, como dependentes e sob responsabilidade do segurado, conforme 

Lei Complementar nº 15.145/2018, EXCETO: 

 

A) Companheiro, independentemente da identidade ou oposição de sexo, que mantenha união estável, 

caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de 

constituir família, nos termos do § 3º do Art. 226 da Constituição Federal, ressalvado quando este 

detiver vínculo na condição de segurado. 

B) Filho solteiro menor de 18 anos e não emancipado.  

C) Ex-cônjuge ou ex-convivente que perceba pensão alimentícia, fixada em processo judicial ou 

escritura pública, ressalvado quando este detiver vínculo na condição de segurado. 

D) Enteado solteiro sob condição de invalidez, quando devidamente habilitado pelo segurado, curador 

ou representante legal, em vida, nessa condição. 

E) Estudante de ensino regular, até o implemento dos 21 (vinte e um) anos de idade. 
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QUESTÃO 77 – Relativamente à Lei nº 15.473/2020, que dispõe sobre o quadro de pessoal do Ipê 

Saúde, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Promoção por antiguidade. 

2. Promoção por merecimento. 

3. Progressão. 

 

Coluna 2 

(  ) Resulta de um processo de avaliação do servidor que dimensione seu desempenho e qualificação 

profissional. 

(  ) Será determinada pelo tempo em número de dias de efetivo exercício no cargo e no grau a que 

pertencer o servidor. 

(  ) Constitui a passagem do servidor de um nível de vencimentos para outro dentro do mesmo cargo 

do Quadro de Cargos de Provimento Efetivo do Ipê Saúde. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 2 – 3. 

B) 2 – 1 – 3. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 1 – 3 – 2. 

E) 2 – 3 – 1. 

 

 

QUESTÃO 78 – A Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações) aponta que a alienação de bens da 

Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, deverá 

atender algumas normas. Dessa forma, para a alienação de imóveis, dependerá de avaliação prévia 

e licitação, ressalvadas as dispensas legais, quando forem referentes a: 

  

A) Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, somente. 

B) Entidades autárquicas e fundacionais, somente. 

C) Administração direta e entidades autárquicas e fundacionais e entidades paraestatais. 

D) Entidades autárquicas e fundacionais e entidades paraestatais, somente. 

E) Administração direta e entidades paraestatais, somente. 

 

 

QUESTÃO 79 – Conforme previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988, o servidor 

_______________ para cargo de provimento ____________ em virtude de concurso público adquire 

estabilidade após ______ anos de efetivo serviço. Ainda, para a aquisição da estabilidade, tem-se a 

______________ de avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) indicado – provisório – dois – obrigatoriedade 

B) nomeado – provisório – três – possibilidade 

C) indicado – efetivo – dois – possibilidade 

D) nomeado – efetivo – três – obrigatoriedade 

E) nomeado – efetivo – dois – obrigatoriedade 
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QUESTÃO 80 – A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 

Constituição. Com base nisso, e diante do que prevê a Constituição Brasileira de 1988, analise as 

assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração 

ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. 

(  ) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 

outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais. 

(  ) A formação de novos Estados ou Territórios Federais dá-se por iniciativa do Congresso Nacional, 

através de lei complementar. 

(  ) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, 

dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de autorização da 

União após aprovação no Senado Federal. 

(  ) Para a criação e desmembramento de Municípios, é indispensável a divulgação dos Estudos de 

Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – F – V. 

B) F – V – F – V – F. 

C) V – F – V – V – F. 

D) F – V – V – F – F. 

E) V – V – F – F – V. 
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