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CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – BUCOMAXILO-FACIAL 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

3 maiores desafios da saúde pública no Brasil 
 

Criado pela Constituição Federal (CF) de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido internacionalmente, 
mas enfrenta uma série de obstáculos que precisam ser vencidos nos próximos anos para que continue existindo. 

Apesar das dificuldades para obter os recursos necessários, o Ministério da Saúde vê no SUS áreas de referência 
mundial: apenas em 2017, foram realizados 3,9 bilhões de atendimentos na rede credenciada. 

O SUS está entre os maiores sistemas do mundo com o melhor orçamento da Esplanada dos Ministérios; em 2017, 
de acordo com a EBC, foram destinados R$ 130,2 bilhões para o setor. Para enfrentar os desafios que virão é preciso 
entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira e sua realidade, entendendo de que forma 
é possível resolver problemas como falta de saneamento básico e educação precária, que influenciam diretamente nos 
gastos públicos com a saúde. 

Exemplo disso é a sobrecarga de internações no SUS, que, segundo dados do Ministério da Saúde, geram ao governo 
o custo de R$ 129 milhões. Um estudo realizado pela Agência Brasil em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 
revelou que os investimentos públicos ao longo de 15 anos em distribuição, tratamento e coleta de água e esgoto estão 
diretamente relacionados à redução de internações por infecções gastrointestinais na rede hospitalar pública. O estudo 
expôs que, em 2013, foram mais de 340 mil internações em todo o país. De acordo com o Instituto Trata Brasil, se 100% 
da população tivesse acesso à coleta de esgoto, haveria redução, em termos absolutos, de cerca de 21% ao ano nos 
tratamentos. 

A educação é outro elemento fundamental no debate acerca da saúde pública. Com ela, é possível a construção de 
conhecimentos relacionados a autocuidado, higiene e prevenção de inúmeras doenças. Exemplo prático de como essa 
relação se dá pode ser observado na obra Urupês, de Monteiro Lobato, em que o personagem Jeca Tatu é retratado como 
um trabalhador rural do Vale do Paraíba (SP), um caboclo que sofria de “amarelão”, doença causada por vermes, cuja 
presença no organismo causa anemia, fraqueza e cor amarelada na pele, denunciando as precárias condições de vida da 
população. 

A CF determina que ao menos 18% da Receita Líquida de Impostos (RLI) do governo federal sejam destinados à 
educação. Na saúde, o mínimo estipulado é de 15%. Com a implementação da PEC 55, o valor atribuído a esses setores 
cairá de acordo com a proporção das receitas de impostos e em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Portanto, os 
desafios para atingir uma saúde pública de qualidade passam pelo cumprimento da CF, pelo desenvolvido do acesso ao 
saneamento básico e, sobretudo, pela educação pública. 
(EBC. Senado Federal, Câmara Legislativa. Disponível em: https://summitsaude.estadao.com.br/desafios-no-brasil/maiores-desafios-da-saude-

publica-no-brasil/. Publicado em: 07/11/2019.) 

 

01 
Considerando o título do texto, analise as afirmativas a seguir. 
I.  O título antecipa o tipo de abordagem que o tema tratado receberá no desenvolvimento do texto.  
II.  Há uma relação de sinonímia entre as palavras “desafios” (presente no título do texto) e “obstáculos” (presente no 

primeiro parágrafo do texto). Essa relação garante a progressão textual.  
III. O título está estruturado sob a forma de uma frase declarativa afirmativa. Caso ele estivesse estruturado sob a forma 

de uma frase interrogativa, uma redação possível seria: “Quais são os 3 maiores desafios da saúde pública no Brasil?”  
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas.  
D) II e III, apenas.  
 

02 
“Apesar das dificuldades para obter os recursos necessários, [...]”. Sobre esse trecho do texto, pode-se afirmar que:  
A) A palavra “apesar”, de natureza adverbial, é usada para sinalizar uma comparação. 
B) Sinaliza a introdução de um fato contrário ao da informação apresentada no parágrafo anterior.  
C) Funciona como um elo com o parágrafo anterior, mas introduz um fato contrário à informação que é dada em seguida.  
D) A informação trazida pelo trecho complementa o dado subsequente, o que, do ponto de vista semântico, caracteriza 

uma relação de adição.  
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03 
A ideia defendida nesse texto está em:  
A) “O SUS está entre os maiores sistemas do mundo com o melhor orçamento da Esplanada dos Ministérios.”  
B) “Criado pela Constituição Federal (CF) de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido internacionalmente.”                                                                                               
C) “Para enfrentar os desafios que virão é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade 

brasileira e sua realidade, entendendo de que forma é possível resolver problemas como falta de saneamento básico e 
educação precária, que influenciam diretamente nos gastos públicos com a saúde.”  

D) “Um estudo realizado pela Agência Brasil em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, revelou que os investimentos 
públicos ao longo de 15 anos em distribuição, tratamento e coleta de água e esgoto estão diretamente relacionados à 
redução de internações por infecções gastrointestinais na rede hospitalar pública.” 

 

04 
Em “[...] é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira [...]” (3º§), a palavra 
“gama” pode ser substituída, sem prejudicar o sentido do trecho, por:  
A) Série. 
B) Ruptura. 
C) Grandeza. 
D) Intensidade. 
 

05 
O referente sugerido entre parênteses para a palavra destacada está correto em:                                                                                               
A) “Exemplo disso é a sobrecarga de internações no SUS, […]” (Ministério da Saúde)   
B) “Exemplo prático de como essa relação se dá pode ser observado na obra Urupês, de Monteiro Lobato [...]” (saúde 

pública) 
C) “Com ela, é possível a construção de conhecimentos relacionados a autocuidado, higiene e prevenção de inúmeras 

doenças.” (a educação) 
D) “[…] é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira e sua realidade, […]” 

(complexa gama de elementos) 
 

06 
“O estudo expôs que, em 2013, foram mais de 340 mil internações em todo país. De acordo com o Instituto Trata Brasil, 
se 100% da população tivesse acesso à coleta de esgoto, haveria redução, em termos absolutos, de cerca de 21% ao 
ano nos tratamentos.” (4º§) As expressões destacadas nesse trecho têm, respectivamente, sentido de:  
A) Adição e finalidade.                                                                                                 
B) Comparação e oposição.  
C) Conformidade e condição. 
D) Concessão e consequência. 
 

07 
A palavra destacada NÃO é um pronome relativo em:  
A) “[…] mas enfrenta uma série de obstáculos que precisam ser vencidos nos próximos anos […]”.                                                                                               
B) “[…] é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira e sua realidade, […]”. 
C) “A CF determina que ao menos 18% da Receita Líquida de Impostos (RLI) do governo federal sejam destinados à 

educação.” 
D) “Exemplo prático de como essa relação se dá pode ser observado na obra Urupês, de Monteiro Lobato, em que o 

personagem Jeca Tatu é retratado como um trabalhador rural do Vale do Paraíba (SP), [...]”.  
 

08 
O estudo desenvolvido pela Agência Brasil foi apresentado como justificativa para:  
A) A necessidade de saneamento básico como forma de prevenção de doenças.                                                                                                 
B) O SUS ser considerado um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. 
C) Os três principais problemas tratados no texto para que a população brasileira tenha boas condições de saúde.  
D) A importância de uma educação de qualidade, que contemple aspectos como autocuidado, higiene e prevenção de 

doenças.  
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09 
O verbo ou a locução verbal destacada deve sua flexão à expressão assinalada em:  
A) “Exemplo disso é a sobrecarga de internações no SUS, [...]” 
B) “[…] o Ministério da Saúde vê no SUS áreas de referencia mundial: […]”                                                                                                
C) “[…] de acordo com a EBC, foram destinados R$ 130,2 bilhões para o setor.”    
D) “A educação é outro elemento fundamental no debate acerca da saúde pública.” 
 

10 
A substituição da expressão destacada pelo pronome correspondente NÃO foi realizada corretamente em: 
A) “enfrentar os desafios” = enfrentá-los 
B) “obter os recursos necessários” = obtê-los                                                                                              
C) “atingir uma saúde pública de qualidade” = atingi-la  
D) “denunciado as precárias condições de vida da população” = denunciando-lhes 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Os estudantes de uma turma do ensino médio foram questionados sobre qual a área de atuação do curso que preten-
dem fazer na faculdade. Observou-se que um terço do total dos estudantes pretende fazer um curso da área de exatas 
e a quarta parte do total de estudantes pretende fazer um curso da área de humanas. Além disso, os cursos da área de 
biológicas foram escolhidos pelos 35 estudantes restantes. Sabendo que cada estudante optou por uma única área de 
atuação, quantos estudantes pretendem fazer um curso da área de exatas?  
A) 24 
B) 28 
C) 32 
D) 36 
 

12 
A sequência de números a seguir representa a quantidade de itens produzidos, em milhares, por uma indústria em 
cada hora de operação: 
 

20, 22, 24, 12, 14, 16, 8, 10, 12, ... 
 

Considerando que essa sequência possui uma regra lógica de formação, qual a quantidade de itens, em milhares, 
produzida na décima segunda hora de operação dessa indústria? 
A) 6 
B) 8 
C) 10 
D) 12 
 

13 
Considere a seguinte afirmação: 
 

“Hoje está chovendo e não vou sair”. 
 

A negação lógica dessa sentença é 
A) Hoje não está chovendo e vou sair. 
B) Hoje não está chovendo ou vou sair. 
C) Ou hoje está chovendo ou não vou sair. 
D) Se hoje está chovendo então não vou sair. 
 

14 
Em um abrigo de animais, há apenas cachorros das raças A e B. Sobre esses animais, 80% são da raça A e 20% da raça 
B. Uma determinada doença contaminou muitos cachorros da raça A, mas nenhum da raça B. Após a erradicação da 
doença, constatou-se que 60% dos cachorros não contaminados eram da raça A. Considerando que nenhum cachorro 
morreu e que não houve novos cachorros resgatados, qual o percentual de cachorros contaminados pela doença? 
A) 30% 
B) 40% 
C) 45% 
D) 50% 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – BUCOMAXILO-FACIAL 
    TIPO 1 – BRANCA 

- 5 - ╩ 

15 
O administrador de determinada empresa pretende ofertar um curso de qualificação para seus funcionários e realizou 
uma pesquisa questionando a preferência pela realização do curso na quinta-feira e/ou sexta-feira da próxima semana. 
O resultado da pesquisa encontra-se na seguinte tabela: 
 

Disponibilidade Número de funcionários 

Apenas na quinta-feira 25 

Quinta-feira 32 

Sexta-feira 37 
 

Com base nessas informações, o número de funcionários que optou pela realização do curso apenas na sexta-feira é: 
A) 25 
B) 28 
C) 30 
D) 32 
 

16 
Considere que no esquema lógico a seguir falta uma figura que o completa: 
 

 
 

Assinale a alternativa que evidencia essa figura. 
 

A) 

 
  

B) 

 
  

C) 

 
  

D) 

 
 
17 
Considere as seguintes proposições compostas: 

I. 6 + 2 = 8 ↔ √5 > 2 
II. −5 > 0 → 20 = 1 
III. π > 4 v 4 + 3 ≠ 6 
São verdadeiras as proposições compostas 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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18 
Em um grupo com 32 estudantes, o número daqueles que jogam vôlei representa o triplo do número de estudantes 
que apenas jogam basquete. Além disso, sabe-se que a metade dos estudantes desse grupo não pratica nenhum desses 
dois esportes. Nesse contexto, a porcentagem dos estudantes do grupo que jogam apenas basquete é: 
A) 12,5% 
B) 16% 
C) 18,5% 
D) 24% 
 

19 
Convidada por sua professora, uma criança escreveu as seguintes palavras no quadro: 
1. Lã 
2. Chá 
3. Cinto 
4. Pronto 
Considerando que essa sequência de palavras escrita pela criança tem uma regra lógica de formação, dentre as palavras 
relacionadas, qual poderia ser a próxima palavra escrita no quadro? 
A) Limão. 
B) Moletom. 
C) Passarela. 
D) Perpendicular. 
 

20 
Dizer que “Mariana não é enfermeira ou Pedro é carioca” é, do ponto de vista lógico, equivalente a dizer que:  
A) Se Mariana é enfermeira então Pedro é carioca. 
B) Se Pedro é carioca então Mariana é enfermeira. 
C) Se Mariana não é enfermeira então Pedro é carioca. 
D) Se Mariana não é enfermeira então Pedro não é carioca. 
 

INFORMÁTICA 
 

21 
A política de recuperação de dados (backup) é uma grande aliada da segurança dos dados e pode ser um determinante 
para organizações e usuários, quando ocorrem perdas ou danificação de informações por defeito no hardware ou 
eliminação acidental. Diante do exposto, para realizar o backup é necessário adotar algumas estratégias para seu 
sucesso. É correto afirmar que: 
A) Pode ser feito somente uma vez, registrando todos os dados existentes no computador.  
B) É permitido o acesso público ao backup sem qualquer identificação por senha privada dos usuários da organização. 
C) Os backups podem ser feitos online ou em periféricos, sendo que, neste caso, deverá ser armazenado dentro da 

organização, caso ela necessite dos dados.  
D) Deve ser feito periódica e automaticamente, mantendo-os organizados e identificados e, se realizados em periféricos, 

estes devem ser armazenados fora da organização. 
 

22 
Para melhorar o nível de segurança do notebook, que possui Sistema Operacional Windows 7, podem ser adotadas 
algumas medidas; analise-as. 
I. Manter todos os plugins e navegadores atualizados. 
II. Manter o Windows como instalado originalmente. 
III. Criar um ponto de restauração do Windows. 
IV. Instalar firewalls para identificar tentativas de invasão. 
V. Instalar antimalware/antispyware e, também, screenlogger e keylogger para remoção de vírus. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e V. 
B) I e II.                                                                                
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 
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23 
Considerando o Windows Explorer, um gerenciador de arquivos e pastas onde diferentes operações podem ser 
realizadas, analise as afirmativas a seguir. 
I. Pastas podem somente ser criadas e não modificadas dentro do Windows Explorer. 
II. Shift + Del (delete) é utilizado para excluir um arquivo ou pasta permanentemente.  
III. Ctrl + Y é utilizado para desfazer uma ação anteriormente desfeita por meio do atalho Ctrl + Z. 
IV. Ctrl + D é uma forma usada para excluir um arquivo ou pasta e enviar para a lixeira. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.  
B) I e III.  
C) I e IV.  
D) II, III e IV.  
 
24 
O Linux é um sistema operacional baseado em Unix e de código aberto e gratuito. É disponibilizado sob a licença GPL 
(Licença Pública Geral, do inglês General Public License), para que qualquer pessoa possa estudar, utilizar, modificar e 
distribuir de acordo com termos da licença. Considerando o Linux, assinale a afirmativa correta. 
A) Prompt de comando: forma mais primitiva do usuário interagir com o Kernel por meio do Command.                                                                                          
B) Kernel: representa as camadas mais baixas da interface com o hardware, sendo responsável por gerenciar os recursos 

do sistema.     
C) Command: interpreta os comandos e é a interface entre o usuário e o sistema operacional, sendo um arquivo 

executável, encarregado de interpretar comandos, transmiti-los ao sistema e devolver resultados para o usuário. 
D) Interface Gráfica (GUI): forma mais recente de o usuário interagir com o sistema operacional. A interação é feita por 

meio de janelas, ícones, botões, menus, utilizando o mouse. O Linux possui inúmeras interfaces gráficas, genericamente 
conhecidas como ambiente K. 

 
25 
LibreOffice é uma suíte de aplicativos para escritórios oriundos do StarOffice 5.1. A suíte é compatível com o Microsoft 
Office, o que permite o uso do LibreOffice e do Microsoft Office em um mesmo computador com o Sistema Operacional 
Windows. Considerando o LibreOffice, analise as afirmativas a seguir. 
I. É um software livre e pode ser modificado respeitando as licenças de código aberto.                                                              
II. O Writer é similar ao Word e pode ser usado para a criação de documentos textuais. O comando Ctrl + SHIFT + I salva 

um documento e permite modificar o seu nome.    
III. Os arquivos do Windows Excel não podem ser abertos no programa Calc, enquanto os do PowerPoint podem ser 

abertos no Impress. 
IV. É uma multiplataforma, por isso pode ser usado em várias arquiteturas de hardware e múltiplos sistemas operacionais, 

como o Microsoft Windows, Mac OS X e Linux.                   
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.  
B) I e IV.  
C) I, II e III.  
D) II, III e IV.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
Considerando, exclusivamente, a competência estadual em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirma-
tivas a seguir. 
I. Participar do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. 
II. Estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e a avaliação das ações e serviços de saúde. 
III. Efetuar o acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da 

unidade federada. 
IV. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
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27 
Alguns itens são necessários à realização das ações de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal. Para a execução 
destas ações, no âmbito das Unidades Básicas de Saúde (UBS) como recursos de infraestrutura, está INCORRETO o que se 
afirma em: 
A) Área de recepção, local para arquivos e registros, uma sala de cuidados básicos de enfermagem, uma sala de vacina e 

sanitários, por unidade. 
B) Funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana e poder resolver grande parte das urgências e emergências, como 

pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. 
C) Unidade Básica de Saúde (UBS) com ou sem Saúde da Família inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde do Ministério da Saúde, de acordo com as normas sanitárias vigentes. 
D) Equipe composta por médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, auxiliar de consultório dentário ou técnico em higiene 

dental, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. 
 

28 
A Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEP-SUS) tem como proposta utilizar metodologias e tecnologias para o 
fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo com a participação popular, a gestão participativa, o controle 
social, o cuidado, a formação e as práticas educativas em saúde. “É o encontro de conhecimentos construídos histórica e 
culturalmente por sujeitos, ou seja, o encontro desses sujeitos na intersubjetividade, que acontece quando cada um, de forma 
respeitosa, coloca o que sabe à disposição para ampliar o conhecimento crítico de ambos acerca da realidade, contribuindo 
com os processos de transformação e de humanização”. De acordo com os princípios da Política Nacional de Educação Popular 
em Saúde (PNEP-SUS), as informações se referem a: 
A) Diálogo. 
B) Emancipação. 
C) Amorosidade. 
D) Problematização. 
 

29 
Sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum. Apresenta várias 
manifestações clínicas e diferentes estágios: sífilis primária; secundária; latente; e, terciária. São estágios em que a 
transmissão é considerada maior: 
A) Primária e latente. 
B) Latente e terciária. 
C) Primária e secundária. 
D) Terciária e secundária. 
 

30 
HIV é a sigla em inglês do Vírus da Imunodeficiência Humana. Causador da Aids, ataca o sistema imunológico, responsável 
por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. E é alterando o DNA dessa célula 
que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a 
infecção. 

(Ministério da Saúde.) 
 

A Constituição Brasileira preconiza direitos e obrigações de todas as pessoas que convivem com HIV, garantindo a 
dignidade humana e o acesso à saúde pública. Em relação aos direitos fundamentais da pessoa portadora do vírus da 
Aids, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O portador do vírus será submetido ao isolamento, quarentena, ou qualquer tipo de reclusão para evitar a proliferação 

do vírus. 
(     ) Todas as pessoas têm direito de receber sangue e hemoderivados, órgãos ou tecidos que tenham sido rigorosamente 

testados para o HIV. 
(     ) Todo o portador do vírus tem direito a comunicar apenas às pessoas que deseja o seu estado de saúde e o resultado 

dos seus testes. 
(     ) A pessoa com HIV/Aids tem direito à continuação de sua vida civil, profissional, sexual e afetiva. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) F, F, V, V. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, V, V. 
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31 
Conceber a saúde tem sido caracterizada como um “conceito ampliado”, pois não reduz a saúde à ausência de doença, 
promovendo a ideia de que uma situação de vida saudável não se resolve somente com a garantia do acesso aos serviços 
de saúde – o que também é fundamental – mas depende, sobretudo, da garantia de condições de vida dignas que, em 
conjunto, podem proporcionar a situação de saúde. Nesse sentido, são indissociáveis o conceito de saúde e a noção de 
direito social. Na interface da educação e da saúde, constituída com base no pensamento crítico sobre a realidade, 
torna-se possível pensar educação em saúde como formas do homem reunir e dispor recursos para intervir e transformar 
as condições objetivas, visando a alcançar a saúde como um direito socialmente conquistado, a partir da atuação 
individual e coletiva de sujeitos político-sociais. 

(Disponível em http://www.sites.epsjv.fiocruz.br) 
 

Em relação às diretrizes para o trabalho da Educação na Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos da implementação da Política Nacional 

de educação permanente para ajustes necessários, atualizando-a conforme as experiências de implementação, 
assegurando a inserção dos municípios e estados neste processo. 

II. Considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 
para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem 
inovadoras, dentre outras. 

III. Considerar que a proposição de ações para formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde para atender às 
necessidades do SUS deve ser produto de cooperação técnica, articulação e diálogo entre os gestores das três esferas 
de governo, as instituições de ensino, os serviços de controle social e que podem contemplar ações no campo da 
formação e do trabalho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.  
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) II e III, apenas. 

 
32 
A Caderneta da Criança – Passaporte da Cidadania (2ª edição), versão menino e menina, é fruto de um convênio de 
cooperação do Ministério da Saúde (MS), através da Coordenação de Saúde da Criança e Aleitamento Materno (Cocam) 
e do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas (Dapes) da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps), com 
o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), e traz orientações 
sobre: os cuidados com a criança para que ela cresça e se desenvolva de forma saudável; os direitos e deveres das crianças 
e dos pais; aleitamento materno; alimentação complementar saudável; vacinas; saúde bucal; marcos do desenvolvi-
mento; consumo; e informa sobre o acesso aos equipamentos e programas sociais e de educação. 

(Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/3300-ms-e-fiocruz-apresentam-nova-versao-da-caderneta-da-crianca.) 
 

Sobre os aspectos relacionados à vigilância do desenvolvimento infantil que devem ser observados pelos profissionais 
de saúde, marque V para os verdadeiros e F para os falsos. 
(     ) Riscos de violência doméstica, depressão materna, drogas e alcoolismo. 
(     ) Existência de infecções durante o período gestacional (STORCH + Zika). 
(     ) Prematuridade (< 37 semanas). 
(     ) Peso abaixo de 4.500 gramas. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, F. 
B) F, F, V, V. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, V, V. 
 

33 
Ao avaliar o acompanhamento do desenvolvimento da criança na “Atenção Primária” e constatar a presença de três ou mais 
alterações fenotípicas, o profissional de saúde deverá classificar esta criança como: provável atraso no desenvolvimento; 
dessa forma, deverá ter a conduta de orientar a mãe ou o cuidador a: 
A) Retornar para acompanhamento, conforme a rotina de serviço de saúde. 
B) Encaminhar a criança ao fisioterapeuta para estímulo do seu desenvolvimento.  
C) Acionar, imediatamente, a rede de atenção especializada para avaliação do desenvolvimento. 
D) Marcar consulta de retorno em trinta dias; e, em casos de sinais de alerta, retornar antes desse período. 
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34 
O melhor método de acompanhamento do crescimento infantil é o registro periódico do perímetro cefálico, do peso, 
do comprimento, ou da estatura e do Índice de Massa Corporal (IMC) da criança na Caderneta da Criança. O Índice de 
Massa Corporal (IMC) para idade expressa a relação entre o peso da criança e o quadrado da estatura (comprimento 
ou altura). É utilizado para identificar o excesso de peso entre crianças e tem a vantagem de ser um índice que será 
utilizado em outras fases do curso da vida. As crianças menores de dois anos, de acordo com a Caderneta da Criança 
do Ministério da Saúde (MS), deverão ter sua estatura medida deitada, pois existe uma diferença de centímetros (cm) 
entre a estatura medida em pé, sendo ela de: 
A) 0,70 cm. 
B) 0,01 cm. 
C) 0,25 cm. 
D) 0,50 cm. 
 

35 
A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis, também 
conhecida como bacilo de Koch, em homenagem a Robert Koch, médico alemão que identificou tal bactéria. O Brasil é o 
16º país com maior incidência de tuberculose no mundo; porém, ao contrário do que muitas vezes é divulgado, esta 
incidência tem caído substancialmente nos últimos anos. Em 1999, a incidência era de 51 casos para cada 100.000 
habitantes. Em 2007, já havia caído para 38 por 100.000. Rio de Janeiro e Amazonas são os estados com o maior número 
de casos (incríveis 73 por 100.000). 

(Disponível em: https://www.mdsaude.com/doencas-infecciosas.) 
 

O Calendário Nacional de Vacinação da Criança preconiza qual vacina para formas graves da tuberculose (miliar e 
meníngea)? 
A) BCG. 
B) Vacina rotavírus humano G1P1. 
C) Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada). 
D) Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada). 

 
36 
“O método radiográfico de localização de _____________ é utilizado para dentes não irrompidos que apresentem uma 
localização mais posterior. Nessa técnica, o filme periapical é posicionado com o dedo indicador, em uma tomada 
oclusal, sobre o ramo ascendente da mandíbula, abrangendo a área do trigonorretotromolar. O paciente mantém a 
borda do filme apoiada na superfície do segundo molar inferior ou no rebordo alveolar, quando os dentes estiverem 
ausentes.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) Clark 
B) Parma 
C) Donovan 
D) Le Master 
 

37 
Os tumores odontogênicos compreendem um grupo complexo de tumores que acometem os maxilares e que podem 
apresentar comportamento clínico bem distinto. O tratamento dos tumores odontogênicos pode variar de uma simples 
enucleação a ressecções extensas. Sobre os tumores odontogênicos, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas. 
(     ) O tipo histológico do ameloblastoma intraósseo sólido convencional ou multicístico exerce importante influência na 

recidiva do tumor. 
(     ) Após enucleação, o tumor odontogênico adenomatoide raramente apresenta recidiva. 
(     ) Os odontomas complexos, tratados por excisão cirúrgica local simples, apresentam uma taxa de recidiva maior do 

que os odontomas compostos. 
(     ) O tratamento do mixoma em mandíbula está vinculado ao tamanho do tumor. 
A sequência está correta em 
A) F, F, V, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, V, V. 
D) F, V, F, V.        
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38 
“O diagnóstico de leucoplasia depende da exclusão de outras doenças que se manifestam como placas brancas na 
mucosa oral. A leucoplasia é a principal lesão potencialmente maligna de boca. Após realizar uma biópsia em uma 
Leucoplasia Verrucosa Proliferativa (LVP), que apresentava uma evolução de oito meses, e atingia a gengiva e a mucosa 
jugal de uma mulher não fumante, de 62 anos de idade, o cirurgião bucomaxilo-facial recebeu o laudo histopatológico 
de hiperqueratose e acantose.” A conduta adequada frente ao quadro clínico/histopatológico descrito é informar à 
paciente que se trata de uma lesão leucoplásica de: 
A) Alto risco de transformação maligna, que requer a sua remoção completa para cessar o risco de transformação maligna. 
B) Baixo risco de transformação maligna, pois a paciente não é fumante. Deve procurar novamente um cirurgião-dentista, 

se houver qualquer alteração na aparência clínica da lesão. 
C) Baixo risco de transformação maligna, pois não há displasia epitelial descrita no laudo histopatológico. O acompanhamento 

deve ser realizado a cada seis meses por um período de cinco anos. 
D) Alto risco de transformação maligna e que tais lesões raramente regridem independente da terapia empregada. O 

acompanhamento deve ser realizado a cada três meses, por tempo indeterminado. 
 

39 
O Código de Ética Odontológica regula os direitos e os deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, 
e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da odontologia, em âmbito público e/ou privado, com a obrigação 
de inscrição nos Conselhos de Odontologia. Assinale, a seguir, uma condição que constitui uma infração ética. 
A) Negar-se a receber gratificação por encaminhamento de paciente. 
B) Negar atendimento gratuito a pacientes que tenham condições de remunerar o cirurgião-dentista. 
C) Na qualidade de perito ou auditor, o cirurgião-dentista restringir suas observações sobre os atos de outro profissional 

exclusivamente ao paciente examinado. 
D) Comunicar ao Conselho Regional de Odontologia de sua jurisdição, profissional que esteja divulgando especialidade odon-

tológica, sem ter a especialidade inscrita no Conselho Federal, mesmo sendo sabedor que o profissional denunciado possui 
título de especialista. 

 

40 
“Paciente, 69 anos de idade, com lesões radiolúcidas em mandíbula, não comunicantes, que expandia a cortical em 
corpo e rompia cortical em sínfise, e uma outra lesão em região posterior esquerda da maxila que expandia a cortical, 
com evolução de oito meses, foi encaminhado ao cirurgião bucomaxilo-facial. Após exame clínico, foi realizada uma 
biópsia incisional da lesão de sínfise. No laudo histopatológico, foi descrita uma proliferação de células gigantes multinu-
cleadas, permeadas por células mesenquimais ovoides e fusiformes. O diagnóstico histopatológico foi de lesão central de 
células gigantes. Diante do quadro clínico, radiográfico e histológico apresentado, assinale a melhor conduta a ser adotada 
pelo cirurgião bucomaxilo-facial. 
A) Fechar o diagnóstico de querubismo. 
B) Solicitar dosagem de fosfatase alcalina. 
C) Solicitar dosagem de hormônio paratireoidiano. 
D) Biópsia das demais lesões para melhor caracterização do diagnóstico. 
 

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. Sobre as fendas orofaciais, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A fusão defeituosa dos processos nasais medianos com o processo maxilar resulta na fenda palatina. 
II. O consumo materno de álcool e tabaco, em conjunto ou isoladamente, está associado ao aumento no risco de desen-

volvimento das fendas orofaciais. 
III. Anomalia de Pierre Robin está associada à fenda facial lateral.   
IV. Pacientes com fenda palatina isolada possuem maior probabilidade de ser sindrômicos do que àqueles pacientes que 

apresentam fenda labial associada à fenda palatina.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.    
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
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42 
Relacione adequadamente as colunas a seguir.  
1. Pigmentação café com leite na pele. (     ) Doença de Paget. 
2. Osteomas múltiplos. (     ) Displasia cleidocraniana.  
3. Dentes supranumerários. (     ) Osteogênese imperfeita.  
4. Dentes opalescentes. (     ) Síndrome de Gardner.  
5. Aspecto radiográfico de flocos de algodão. (     ) Neurofibromatose tipo 1.  
A sequência está correta em 
A) 1, 3, 5, 4, 2. 
B) 2, 4, 3, 5, 1. 
C) 4, 3, 2, 1, 5. 
D) 5, 3, 4, 2, 1. 
 
43 
A displasia óssea ocorre nas áreas de suporte dos dentes e representa a lesão fibro-óssea mais comum encontrada na 
prática clínica. O aspecto radiográfico pode variar de uma lesão completamente radiolúcida à densamente radiopaca 
com fino halo radiolúcido na periferia. Sobre a displasia óssea periapical, analise as afirmativas a seguir. 
I. A displasia óssea periapical, na maioria dos casos, é diagnosticada em pacientes abaixo dos vinte anos. 
II. Há uma maior frequência em homens negros. 
III. As lesões nos estágios iniciais podem simular um granuloma periapical ou cistos radiculares. 
IV. São lesões assintomáticas, autolimitantes, que não requerem tratamento. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
 
44 
A avaliação da área facial de pacientes com traumatismo deve ser realizada de forma organizada e sequencial. O crânio 
e a face devem ser cuidadosamente inspecionados à procura de lacerações, abrasões, contusões, áreas de edema e 
equimoses. Sobre os achados encontrados no exame físico da face do paciente traumatizado, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Equimose periorbitária, especialmente associada à hemorragia subconjuntival, geralmente é indicativa de fratura orbitária. 
II. Sinal de Battle sugere fratura de assoalho de órbita.  
III. Equimose periorbitária e hemorragia subconjuntival, geralmente são indicativos de fratura do complexo zigomático. 
IV. Anisocoria (pupilas desiguais) sugere fratura de órbita. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) I e IV. 
D) II e IV. 
 
45 
Medicamentos anticoagulantes e que reduzem a agregação plaquetária são bastante utilizados na prevenção primária 
e secundária do tromboembolismo venoso. Sobre os fármacos com propriedades antitrombogênicas, marque V para 
as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) Pacientes que realizarão a remoção de um siso parcialmente incluso e que tomam exclusivamente aspirina devem 

ter a medicação suspensa sete dias antes da intervenção cirúrgica. 
(     ) Pacientes tomando varfarina, que apresentam uma razão normalizada internacional de 3, não necessitam suspender 

o anticoagulante para realizar uma exodontia. 
(     ) Cefalosporinas e corticosteroides são medicamentos recomendados para os pacientes que estão fazendo o uso de 

varfarina. 
(     ) Em pacientes com Razão Internacional Normalizada (RNI) estáveis é aceitável a avaliação do exame realizado até 72 

h antes do procedimento cirúrgico.  
A sequência está correta em 
A) F, V, F, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, V, V. 
D) V, F, F, F. 
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46 
Os anti-inflamatórios não esteroides (AINES) compreendem um grupo de medicamentos muito utilizados na odontologia, 
particularmente na cirurgia bucomaxilo-facial. O mecanismo de ação de tais drogas decorre principalmente da inibição 
das enzimas ciclo-oxigenases (COxs) 1 e 2. Sobre os AINES, analise as afirmativas a seguir. 
I. A ação analgésica e anti-inflamatória dos inibidores seletivos de COX-2 é superior àquela apresentada pelos inibidores 

não seletivos (que atuam na COX-1 e na COX-2).  
II. A enzima COX-2 não possui ação fisiológica, somente ação inflamatória; portanto, com sua inibição, não há deflagração de 

efeitos colaterais indesejáveis. 
III. Os inibidores seletivos de COX-2 (coxibes) reduzem a síntese de prostaciclinas (PGI2) das células endoteliais sem inibir 

a geração de tromboxano A2 (TXA2) em plaquetas, podendo aumentar o risco de trombose e, consequentemente, de 
infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. 

IV. O uso dos inibidores seletivos de COX-2 deve ser considerado para pacientes com risco aumentado de sangramento 
gastrointestinal, mas sem risco simultâneo de doenças cardiovasculares. 

Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
 

47 
Há várias técnicas de injeção disponíveis para se obter anestesia clinicamente adequada dos dentes e tecidos duros e 
moles. É indispensável o conhecimento da anatomia da área para um correto bloqueio anestésico da área a ser 
operada. Em relação às técnicas de anestesia maxilar e mandibular, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para 
as falsas.  
(     ) A raiz distovestibular do primeiro molar superior não é consistentemente inervada pelo nervo alveolar superoposterior. 
(     ) O bloqueio do nervo alveolar superoanterior necessita de menor volume de solução anestésica local para se obter 

uma anestesia equivalente com injeções supraperiosteais dos mesmos dentes.   
(     ) O bloqueio do nervo palatino maior anestesia a parte posterior do palato duro e os tecidos moles sobrejacentes, 

anteriormente, até o primeiro molar e, medialmente, até a linha média. 
(     ) O nervo bucal proporciona inervação sensorial aos tecidos moles bucais adjacentes tão somente aos molares man-

dibulares. 
A sequência está correta em 
A) F, V, F, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, V, V. 
D) V, F, F, F. 
 

48 
Os pacientes, frequentemente, procuram os cirurgiões bucomaxilo-faciais por causa de dor ou disfunção na região temporo-
mandibular. A Disfunção por Deslocamento do Disco (DDD) é uma das causas mais comuns de alterações patológicas da 
Articulação Temporomandibular (ATM). Em relação à DDD da ATM, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) No deslocamento anterior do disco com redução, o mesmo é posicionado anterior e medialmente ao côndilo na 

posição fechada. 
(     ) No deslocamento anterior do disco com redução, durante a abertura de boca, o côndilo se move sobre a porção 

posterior do disco, produzindo o som de um estalo; mais tarde retorna à relação habitual entre o côndilo e o disco. 
(     ) No deslocamento anterior do disco sem redução, o som de um estalo se deve à translação do côndilo sobre a porção 

posterior do disco. 
(     ) No deslocamento anterior do disco sem redução, o excesso do movimento de translação promove desvio mandibular 

para o lado afetado.  
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, F, F. 
C) F, V, F, F. 
D) F, V, F, V. 
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49 
De forma similar aos anti-inflamatórios não esteroides (AINES), os corticosteroides são indicados para prevenir a hipe-
ralgesia e controlar o edema inflamatório, decorrentes de intervenções odontológicas eletivas. Ao se comparar os 
efeitos colaterais promovidos com os corticosteroides com aqueles provocados pelos AINES, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. Mesmo quando empregados em dose única pré-operatória, os corticosteroides produzem efeitos adversos significativos. 
II. Os corticosteroides não interferem nos mecanismos de hemostasia, ao contrário dos AINES. 
III. A redução da síntese de leucotrienos pelos corticosteroides previne as reações alérgicas. Os AINES promovem um 

aumento da síntese dos leucotrienos; dessa forma, podem induzir reação alérgica com maior frequência. 
IV. Os corticosteroides são menos seguros para serem empregados em gestantes do que os AINES. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.     
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV.  
 

50 
Em raras exceções, cistos com revestimento epitelial nos ossos do corpo são vistos somente nos ossos gnáticos. Os 
cistos odontogênicos de desenvolvimento não possuem sua origem vinculada a um estímulo inflamatório. Comumente, 
os cirurgiões bucomaxilo-faciais são apresentados a pacientes acometidos com cistos odontogênicos. Sobre os cistos 
odontogênicos de desenvolvimento que podem acometer os maxilares, analise as afirmativas a seguir. 
I. Os queratocistos podem radiograficamente simular um cisto dentígero. 
II. Os cistos glandulares possuem baixas taxas de recidivas quando são tratados por enucleação simples. 
III. Os cistos odontogênicos calcificantes podem estar associados aos odontomas e aos ameloblastomas. 
IV. O cisto periodontal lateral ocorre mais frequentemente em pacientes com menos de trinta anos de idade. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.    
B) I e III. 
C) I e IV. 
D) II e IV. 
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INSTRUÇÕES 

 
É facultativo o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso candidatos. 

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




