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CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA – TRATAMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Estátua de ativista negra substitui a de traficante de escravos no Reino Unido 
 

Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, no Reino Unido, a escultura de Edward Colston, 
traficante de escravos do século 17, foi substituída nesta quarta-feira (15) pela estátua de uma mulher negra com o punho 
erguido no ar. 

O novo monumento homenageia Jen Reid, manifestante fotografada sobre o pedestal onde ficava a estátua de 
Colston. No início de junho, a imagem do escravocrata foi derrubada e jogada em um rio. 

De acordo com o jornal The Guardian, a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn, que planejou a substituição 
secretamente durante as últimas semanas. 

Em uma operação relâmpago antes do amanhecer, uma equipe de dez pessoas chegou ao local em dois caminhões 
às 5h. Quinze minutos depois, a nova estátua já estava posicionada e acompanhada de um cartaz em que se lia “black 
lives still matter” (vidas negras ainda importam). 

A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o assassinato de 
George Floyd, homem negro morto por um policial branco nos Estados Unidos, no final de maio. 

O crime, filmado e divulgado em redes sociais, deu origem a uma onda de protestos em milhares de cidades dos EUA 
e também em países da Europa, Ásia e Oceania. 

“Quando eu estava lá no pedestal e levantei meu braço, em uma saudação do movimento Black Power, foi totalmente 
espontâneo. Era como se uma carga elétrica estivesse passando por mim”, disse Reid em uma declaração conjunta com 
Quinn, divulgada pelo artista nas redes sociais. 

“Meus pensamentos foram para as pessoas escravizadas que morreram nas mãos de Colston e para lhes dar poder. 
Eu queria dar poder a George Floyd, queria dar poder a negros como eu, que sofreram injustiças e desigualdades.” 

Estima-se que a Companhia Real Africana, empresa com a qual Colston estava envolvido, transportou mais de 84 mil 
homens, mulheres e crianças para serem escravizados nas Américas e no Caribe. 

Dados históricos o relacionam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17. Ainda assim, Colston 
dá nome a pelo menos 20 estradas em Bristol, além de escolas, prédios e hospitais. 

A estátua do traficante foi retirada do rio e, de acordo com autoridades locais, está sendo restaurada para depois ser 
exibida em um museu ao lado de cartazes do movimento Black Lives Matter. 

O objetivo é que a história de 300 anos de escravidão e a luta pela igualdade racial possam ser melhor compreendidas. A 
substituição pela estátua de Jen Reid, entretanto, foi feita sem autorização da prefeitura. 

Segundo o artista responsável pela obra, a nova estátua não foi planejada como uma solução permanente, e sim 
como uma forma de atrair atenção contínua ao movimento antirracista. 

“Queremos continuar destacando o problema inaceitável do racismo estrutural e institucionalizado que todos têm o 
dever de enfrentar”, escreveu Quinn. 

“Essa escultura precisava acontecer no domínio público agora: essa não é uma questão nova, mas parece que houve 
um ponto de inflexão global. Agora é a hora de uma ação direta.” 

Uma onda de questionamentos impulsionada pelos atos após o assassinato de Floyd transformou em alvo outras 
estátuas de figuras históricas consideradas racistas. 

Nos EUA, os alvos foram imagens de militares que fizeram parte do Exército Confederado, lado da Guerra Civil 
americana que defendia a manutenção da escravidão. 

A presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, exigiu que 11 estátuas de confederados sejam 
removidas do Capitólio, sede do Legislativo americano. 

Estátuas de Cristóvão Colombo também foram atacadas. Uma foi incendiada e jogada em um lago em Richmond, na 
Virgínia. Outra, em Boston, foi decapitada. 

Em Londres, a estátua de Robert Milligan, que chegou a ter 526 negros escravizados em suas duas fazendas de 
plantação de açúcar na Jamaica, foi removida pelo Museu das Docas. 

Na Bélgica, ganhou força uma campanha já antiga para tirar de cena monumentos do rei Leopoldo 2º, e um busto do 
monarca que colonizou o Congo (atual República Democrática do Congo) foi para o depósito na Universidade de Mons. 

(Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/07/estatua-de-ativista-negra-substitui-a-de-traficante-de-escravos-no-reino-
unido.shtml.) 
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01 
Considerando a estrutura linguística utilizada no primeiro parágrafo do texto, é possível afirmar que: 
A) De acordo com a intenção da enunciação, a omissão do agente da ação verbal é um recurso utilizado neste parágrafo.  
B) O segmento “estátua de uma mulher negra com o punho erguido no ar” indica, notadamente, o único e exclusivo agente de 

cada ação verbal descrita no parágrafo.  
C) As locuções verbais “ser derrubada” e “foi substituída” apresentam como opção possível de reescrita “que seja derrubada” e 

“sendo substituída” mantendo a correção gramatical e semântica.  
D) Os termos da oração “escultura” e “mulher negra” são elementos conflitantes em relação ao sentido produzido no texto, 

mas equivalentes em relação à função sintática exercida no parágrafo em análise.  
 

02 
Acerca dos dois fatos apresentados no texto, a saber:  o movimento contra o racismo após o assassinato de George 
Floyd e a substituição da escultura de Edward Colston é possível afirmar que: 
A) Ocorre, entre eles, uma controvérsia.  
B) Há uma sequência e confirmação de ideias e ideais.  
C) Pode ser identificada uma predominante indiferença por parte da sociedade. 
D) Demonstram dependência entre si, sendo o primeiro fato apresentado no texto a causa do segundo.  
 

03 
Em “Dados históricos o relacionam às mortes de cerca de 19 mil negros escravizados no século 17.” (10º§), pode-se 
afirmar que a forma verbal destacada possui: 
A) Dois complementos verbais indiretos.  
B) Apenas um complemento verbal direto. 
C) Apenas um complemento verbal indireto.  
D) Um complemento verbal direto e outro indireto. 
 

04 
De acordo com o contexto, está correto o sentido indicado em relação ao vocábulo destacado em:  
A) “parece que houve um ponto de inflexão global” / mudança, modificação. 
B) “a imagem do escravocrata foi derrubada” / aquele que é submetido à escravidão. 
C) “Estátua de ativista negra” / aquele que trabalha para determinada causa governamental. 
D) “traficante de escravos do século 17” / praticante de negócio de origem lícita e clandestina.  
 

05 
Acerca do trecho “A frase faz referência ao slogan do movimento contra o racismo que ganhou novo fôlego após o 
assassinato de George Floyd, [...]” (5º§), pode-se afirmar que: 
A) O termo racismo produz um efeito de ambiguidade no trecho em análise.  
B) Há registro de oralidade com a intenção de aproximar o texto do público-alvo. 
C) O sentido conotativo pode ser observado para produzir o efeito desejado pelo emissor.  
D) A ideia de oposição está presente no que se refere ao emprego das expressões “slogan” e “novo fôlego”. 
 

06  
Pode-se afirmar que os fatos apresentados no texto: 
A) Demonstram uma sequência de ações de alguma forma interligadas. 
B) São registros cotidianos e por isso podem ser veiculados no suporte textual citado na fonte.  
C) Constituem uma narrativa sequencial e subjetiva em que a opinião do emissor é predominante. 
D) São casos isolados e sem qualquer identificação de um com o outro indicando comportamentos sociais atípicos.  
 

07 
Em “Era como se uma carga elétrica estivesse passando por mim”, disse Reid em uma declaração conjunta com Quinn, 
divulgada pelo artista nas redes sociais.” (7º§), há o registro do raciocínio comparativo que se expressa mediante: 
A) Uma relação semântica e sintática que indica uma ideia de adição.  
B) A referência à quantificação da propriedade comum aos objetos comparados. 
C) Elementos que indicam uma comparação de superioridade entre duas situações distintas.  
D) A expressão composta “como se” seguida de verbo no pretérito do subjuntivo indicando, assim, uma comparação hipotética. 
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08 
Dentre os trechos a seguir, é possível a reescrita utilizando a voz passiva apenas em: 
A) “vidas negras ainda importam” 
B) “O novo monumento homenageia Jen Reid” 
C) “uma equipe de dez pessoas chegou ao local” 
D) “a obra é de autoria do artista britânico Marc Quinn” 
 

09 
De acordo com o emprego das classes de palavras, a palavra “que” em: “Meus pensamentos foram para as pessoas 
escravizadas que morreram nas mãos de Colston e para lhes dar poder.” (8º§), pode ser classificada como: 
A) Advérbio.   
B) Substantivo.   
C) Pronome adjetivo.   
D) Pronome relativo. 
 

10 
“Depois de ser derrubada durante atos antirracistas em Bristol, [...]” (1º§). O trecho destacado anteriormente pode ser 
substituído, mantendo-se a correção e o sentido original, por: 
A) Tendo sido derrubada. 
B) Podendo ser derrubada.  
C) De sorte que fora derrubada. 
D) Embora tenha sido derrubada. 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Considere as proposições lógicas a seguir, sabendo-se que todas são verdadeiras: 

 José mora no Rio Grande do Norte ou Maria mora no Rio Grande do Sul. 

 Maria e José foram casados ou Pedro é filho do casal. 

 Se Pedro é filho do casal, então Maria não mora no Rio Grande do Sul. 
Com bases nessas informações e sabendo-se que Maria mora no Rio Grande do Sul, qual das alternativas relacionadas 
apresenta uma sentença necessariamente verdadeira? 
A) Pedro é filho do casal e José mora no Rio Grande do Norte. 
B) Maria e José não foram casados e Pedro não é filho do casal. 
C) Se Pedro é filho do casal, então José mora no Rio Grande do Norte. 
D) Se Maria e José foram casados, então José mora no Rio Grande do Norte. 
 

12 
Analise a proposição a seguir:  
 

“A praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte ou São Luís não pertence ao Maranhão.” 
 

Assinale, a seguir, a alternativa que contém uma sentença logicamente equivalente. 
A) Se a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte, então São Luís pertence ao Maranhão. 
B) Se a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte, então São Luís não pertence ao Maranhão. 
C) Se São Luís não pertence ao Maranhão, então a praia de Pipa fica no Rio Grande do Norte. 
D) Se a praia de Pipa não fica no Rio Grande do Norte, então São Luís não pertence ao Maranhão. 
 

13 
Considere a proposição lógica P apresentada por: “P: Se a modelo é bela, então é alta e faz sucesso”. Tem-se que a proposição 
~P (negação de P) é: 
A) A modelo é bela e não é alta e não faz sucesso. 
B) A modelo é bela e não é alta ou não faz sucesso. 
C) Se a modelo não é bela, então não é alta e não faz sucesso. 
D) Se não é alta ou não faz sucesso, então a modelo não é bela. 
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14 
Um clube recreativo é uma área que possui instalações para que seus usuários participem de atividades de lazer, 
oferecendo várias opções para seus associados como campos de futebol, quadras de vôlei, aulas de dança e outros 
esportes. Em determinado clube recreativo, os associados podem se inscrever para participar de quantas atividades 
desejarem. Após um levantamento de informações realizado no clube, a respeito das seguintes atividades: aulas de 
dança, futebol e tênis, constatou-se que: 

 de todas as 20 pessoas que optaram por fazer aula de dança, 8 delas se inscreveram, também, para praticar tênis.  

 30 pessoas se inscreveram para jogar futebol. 

 todas as 15 pessoas que se inscreveram para jogar tênis também se inscreveram em mais alguma atividade.  

 quem optou por jogar futebol não pôde fazer aula de dança devido à incompatibilidade de horários. 

 cada associado considerado no levantamento fez a inscrição em pelo menos uma das atividades. 
Com base nessas informações, quantas pessoas praticam apenas uma das três atividades entre futebol, tênis e dança? 
A) 7 
B) 23 
C) 35 
D) 42 
 

15 
Três grandes amigos: Gabriel, Hugo e Ingrid foram ao shopping passear. Ao chegarem, cada amigo comprou um dos seguintes 
itens: celular, televisão e bicicleta. Após realizarem a compra, os amigos se reuniram na praça de alimentação e foram 
almoçar juntos, sendo que cada um pediu um tipo diferente de comida entre as seguintes opções: massa; carne; e, vege-
tariana. Considerando-se que: 

 Hugo não comprou a televisão. 

 Quem comprou o celular comeu carne. 

 Quem comprou a televisão não comeu comida vegetariana. 

 Gabriel não comeu carne e nem comprou a televisão. 
Qual das alternativas apresenta uma proposição verdadeira? 
A) Gabriel comprou a bicicleta e comeu massa. 
B) Ingrid comeu massa e Hugo comprou o celular. 
C) Hugo comprou a televisão e Ingrid comeu massa. 
D) Gabriel comeu comida vegetariana e Hugo comprou a bicicleta. 
 

16 
Observe a seguinte sequência lógica: (AMOR, RODA, ADUBO, OBRA, ? ). A próxima palavra que completa a sequência é: 
A) ARTE 
B) RATO 
C) BERÇO 
D) ABRAÇO 
 

17 
Dadas duas proposições lógicas: P1, P2, qual das alternativas NÃO apresenta uma tautologia? 
A) Se P1 e P2, então P2 e P1. 
B) Se P1 ou P2, então P2 e P1. 
C) Se P1 e P2, então P2 ou P1. 
D) Se P1 ou P2, então P2 ou P1. 
 

18 
Quatro amigos, Antônio, Bernardo, Carlos e Daniel, estavam jogando um jogo de cartas em que apenas um deles poderia, ao 
final de cada rodada, ser o vencedor. Após um determinado número de rodadas, foi declarado que Antônio era o vencedor 
do jogo, pois havia vencido 3/7 das rodadas, Bernardo ficou em segundo lugar vencendo 1/3 das rodadas, enquanto Carlos e 
Daniel completavam a classificação com 1/6 e 1/14 das rodadas vencidas. Sabendo-se que todas as rodadas foram vencidas 
por apenas um dos amigos, qual foi o número mínimo de rodadas jogadas? 
A) 24  
B) 36  
C) 42  
D) 48  
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19 
Determinada empresa, com o objetivo de criar uma campanha de conscientização para a redução de gases poluentes 
através de veículos automotores, fez uma pesquisa com seus funcionários e pediu para que eles respondessem qual 
era o meio de transporte que eles usavam para ir ao trabalho. Os funcionários poderiam responder mais de uma opção 
entre veículo próprio (carro ou moto), transporte público (ônibus, metrô ou trem) ou meio de transporte não poluente 
(patins, bicicleta, a pé etc.). O resultado da pesquisa está descrito no gráfico de barras a seguir: 
 

 
 

Sabendo que: 

 5 funcionários vão para o trabalho alternando apenas entre veículo próprio e transporte público. 

 6 funcionários vão para o trabalho alternando apenas entre transporte público e meio de transporte não poluente. 

 3 funcionários vão para o trabalho alternando entre as três opções. 
Após o resultado da pesquisa, a empresa pôde concluir que: 
A) Dentre os 40 funcionários que responderam à pesquisa, 12 usam exclusivamente o veículo próprio para ir ao trabalho. 
B) Dentre os 43 funcionários que responderam à pesquisa, apenas 13 usam o veículo próprio alguma vez para ir ao 

trabalho. 
C) Dentre os 37 funcionários que responderam à pesquisa, apenas 6 usam exclusivamente o transporte público para ir ao 

trabalho. 
D) Dentre os 43 funcionários que responderam à pesquisa, nenhum alternava apenas entre veículo próprio e meio de 

transporte não poluente. 
 

20 
Observe a seguinte sequência lógica: 
 

(1, 3, 7, 6, 4, 8, 9, 2, 10, 5) 
 

Deseja-se adicionar à sequência o número 11 de tal forma que se mantenha a lógica usada na sua criação. Dessa forma, 
pode-se concluir que o número 11 será introduzido na posição localizada entre os números: 
A) 4 e 8 
B) 7 e 6 
C) 8 e 9 
D) 10 e 5 
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INFORMÁTICA 
 

21 
Considerando o Microsoft Word 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, ao utilizar a tecla de função [F9], a 
ação a ser realizada no aplicativo é: 
A) Repetir a última ação. 
B) Estender uma seleção. 
C) Atualizar campos selecionados. 
D) Ativar os atalhos da faixa de opções.  
 
22 
No Microsoft PowerPoint 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, para duplicar um objeto/texto selecionado, uma 
combinação de teclas de atalho pode ser utilizada; assinale-a. 
A) CTRL + P 
B) CTRL + Z  
C) CTRL + O 
D) CTRL + D 
 
23 
No Microsoft Excel 2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, na utilização de funções, alguns erros podem 
surgir como resposta, indicando que algo não saiu como esperado. Um desses erros pode ser: “#NUM!”. Sobre a origem 
desse erro, assinale a alternativa correta. 
A) Ocorre quando se usa um nome de função não existente no programa Excel.  
B) Acontece quando o tipo de valor é incorreto para o argumento da função em uso. 
C) Ocorre quando são fornecidos valores inválidos para a ação de uma função ou fórmula. 
D) Ocorre, geralmente, quando se utiliza um endereço de célula que existia na planilha, mas que foi removido por algum 

motivo. 
 
24 
No Sistema Operacional Linux, dois comandos podem ser empregados para remoção de processos do sistema; assinale-os. 
A) kali e kill. 
B) kill e killall. 
C) killal e kalix. 
D) kalix e killax.   
 

25 
Para se adicionar um novo usuário no Sistema Operacional Linux, o comando “useradd” é utilizado com algumas 
opções, que complementam a criação de um usuário no sistema. Uma dessas opções é “-M”. A sintaxe do comando é: 
“useradd <opções> <nome_do_usuário>”. O significado dessa opção é: 
A) O diretório do usuário não será criado. 
B) O diretório do usuário será criado, caso não exista. 
C) O nome ou número do grupo ao qual o usuário pertence. 
D) Cria um grupo com o mesmo nome do usuário que está sendo criado pelo comando.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

26 
Analise as premissas a seguir. 
I. Definir as instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde. 
II. Administrar os recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde. 
III. Acompanhar, avaliar e divulgar o nível de saúde da população e das condições ambientais. 
IV. Elaborar as normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a 

assistência à saúde. 
É possível depreender que são consideradas atribuições do(a): 
A) União 
B) Estado. 
C) Município. 
D) União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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27 
Os vírus da influenza A e B possuem vários subtipos que sofrem contínuas mutações, surgindo novas cepas. Em geral, as 
novas cepas que passam a infectar humanos apresentam diferentes graus de distinção em relação àquelas até então 
circulantes, devido ao referido processo de mutação, possivelmente por meio da recombinação de genes entre cepas que 
infectam diferentes espécies de animais. Em abril de 2009, foi detectado, no México, um novo vírus da Influenza A, o 
(H1N1), colocando em alerta a Saúde Pública mundial. 

(Ministério da Saúde.) 

Em relação à Influenza A (H1N1), analise as afirmativas a seguir. 
I. Os reservatórios para o vírus da influenza são os seres humanos, os suínos, os equinos, as focas e as aves. 
II. O modo de transmissão direta (pessoa a pessoa), através de gotículas de saliva ao falar, tossir e espirrar, é o mais comum. 
III. A doença se inicia com febre alta abrupta, normalmente acima de 38° C, seguida de mialgia, dor de garganta, prostração, 

cefaleia e tosse seca. 
IV. Gestação, idade menor do que 2 anos ou maior que 60 anos e presença de comorbidades, como doença pulmonar crônica 

(asma e doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC), cardiopatias (insuficiência cardíaca crônica, por exemplo), doença 
metabólica crônica (diabetes, obesidade mórbida, por exemplo), imunodeficiência ou imunodepressão, são consideradas 
situações de risco grave que podem levar a óbito. 

V. A OMS (Organização Mundial de Saúde) preconiza a técnica de diagnóstico laboratorial do novo vírus da Influenza 
Pandêmica A (H1N1) – o exame RT-PCR. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, III e V, apenas. 
 
28 
A Constituição de 1988 determinou, no Art. 198, que a sociedade participasse da gestão do sistema de saúde. 
 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I. Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 
II. Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
III. Participação da comunidade. 
 

Dois anos depois, duas leis trouxeram conteúdos importantes sobre essa participação, ao abordarem aspectos relacionados ao 
Conselho Nacional de Saúde. Foram elas: a Lei nº 8.080, de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, e a Lei nº 8.142 do 
mesmo ano. 

(Ministério da Saúde.) 
 

Considerando as ações do Conselho Nacional de Saúde, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Definir sobre a metodologia pactuada na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) para decidir quanto aos montantes que 

serão transferidos pelo Ministérios da Saúde para os Estados, Distrito Federal e Municípios para o subsídio das ações e 
serviços de saúde. 

(     ) Deliberar sobre as diretrizes para o estabelecimento de prioridades para as ações e serviços públicos de saúde pelo 
respectivo gestor federal, estadual, distrital ou municipal. 

(     ) Subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, as comissões intersetoriais terão o efeito de articular políticas e 
programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

(     ) Serão determinados pelo Conselho Nacional de Saúde os valores para a remuneração da cobertura assistencial, 
cabendo à direção nacional do Sistema Único de Saúde apenas a fiscalização. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V, F. 
B) F, F, V, V. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, F, F. 
 
29 
Compete à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS), EXCETO: 
A) Executar serviços de vigilância sanitária. 
B) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 
C) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
D) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. 
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30 
A candidíase é uma infecção causada pelo fungo Cândida, muito conhecida por atingir órgãos genitais femininos, levando à 
vermelhidão, dor e coceira. Entretanto, pode aparecer também em órgãos masculinos, pele, unhas, garganta, boca e até na 
corrente sanguínea. Aproximadamente, 90% dos casos de candidíase são causados pelo fungo do tipo Candida albicans. Em 
relação à candidíase, é INCORRETO afirmar que: 
A) A candidíase oral é caracterizada por pequenas aftas na boca e dificuldade para engolir. 
B) Um dos tipos mais comuns, a candidíase de esôfago, sendo os adolescentes os mais acometidos. 
C) A candidíase vaginal acomete mulheres com sistema imunológico fraco ou flora vaginal desequilibrada. 
D) No homem, a candidíase no pênis ocorre através da vulnerabilidade dos problemas de saúde sendo um fator preponderante 

para a reprodução do fungo em excesso. 
 

31 
A hepatite C é um processo infeccioso e inflamatório causado pelo vírus C da hepatite e que pode se manifestar na 
forma aguda ou crônica, sendo a crônica a forma mais comum. Trata-se de uma doença de caráter silencioso, que evolui 
sorrateiramente e que se caracteriza por um processo inflamatório persistente no fígado. São formas de transmissão 
da hepatite crônica pelo HCV, EXCETO: 
A) Falhas na esterilização de equipamentos de manicure. 
B) Reutilização de material para a realização de tatuagem. 
C) Transmissão através do leite materno por meio da mãe infectada. 
D) Reutilização ou falhas na esterilização de equipamentos médicos ou odontológicos. 
 

32 
Sobre os boletins epidemiológicos, é INCORRETO afirmar que: 
A) Detêm acesso restrito. 
B) Têm caráter técnico-científico. 
C) São editados pela Secretaria de Vigilância em Saúde. 
D) Promovem a disseminação de informações relevantes qualificadas, com potencial para contribuir com a orientação de 

ações em saúde pública no país. 
 

33 
O Ministério da Saúde convoca a população brasileira a continuar, de forma permanente, com a mobilização nacional 
pelo combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, doenças que podem gerar outras enfermidades, 
como microcefalia e Guillain-Barré, o Aedes Aegypti. 

(Disponível em: https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/aedes-aegypti.) 
 

Em relação à dengue, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis. 
B) É uma doença febril grave causada por um arbovírus. 
C) São quatro tipos de vírus de dengue (sorotipos 1, 2, 3 e 4). 
D) Na fase inicial, inclui dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes. 
 

34 
Quanto às competências do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF), vinculado à Secretaria 
de Ciência, Tecnologia Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE), analise as afirmativas a seguir. 
I. Formula, implementa e coordena a gestão das Políticas Nacionais de Assistência Farmacêutica e de Medicamentos, 

inclusive sangue, hemoderivados, vacinas e imunobiológicos, como partes integrantes da Política Nacional de Saúde. 
II. Orienta, promove e coordena a organização da assistência farmacêutica, nos diferentes níveis da atenção à saúde, 

observados os princípios e as diretrizes do SUS. 
III. Orienta, capacita e promove as ações de suporte aos agentes envolvidos no processo de assistência farmacêutica e insumos 

estratégicos em saúde, com vistas à sustentabilidade dos programas e dos projetos no âmbito de suas competências. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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35 
“A sazonalidade de uma doença resulta, geralmente, da variação de ______________________________.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) virulência do agente etiológico 
B) risco de exposição à fonte de infecção 
C) qualidade e integralidade da notificação 
D) análise das curvas epidêmicas de surtos recentes 
 

36 
As leucemias representam cerca de 2% dos casos de câncer no Brasil, sendo que em crianças constituem o tipo de neoplasia 
mais frequente. Em função da alta incidência, a maioria dos pacientes portadores de leucemias é pediátrica. Os pacientes com 
leucemias agudas podem exibir pancitopenia, ou seja, redução de eritrócitos, leucócitos maduros (leucopenia, incluindo 
linfocitopenia e neutropenia) e plaquetas (trombocitopenia). 

(Eduardo, Bezinelli, Corrêa, 2019.) 

NÃO se trata de uma manifestação bucal das leucemias:  
A) Petéquias. 
B) Equimose. 
C) Sangramento gengival. 
D) Mucosa com coloração avermelhada. 
 

37 
A radioterapia é uma das modalidades de tratamento para os tumores da região de cabeça e pescoço. A toxicidade da 
radioterapia depende da dose, do regime de fracionamento e da região irradiada. É classificada em aguda/imediata, 
ou tardia/mediata. Trata-se um exemplo de toxicidade tardia da radioterapia: 
A) Disfagia. 
B) Mucosite. 
C) Xerostomia. 
D) Cárie de irradiação. 
 

38 
O hemograma, um dos exames complementares mais solicitados, tem como objetivo avaliar as células e os elementos 
figurados do sangue. Seus resultados são divididos em três partes: eritrograma; leucograma; e, plaquetas. NÃO se encontra 
na parte do eritrograma: 
A) Quantidade de hemácias. 
B) Quantidade de neutrófilos. 
C) Volume corpuscular médio. 
D) Quantidade de hemoglobina. 
 

39 
“Durante a análise de um exame radiográfico de um paciente com Síndrome de Down, um cirurgião-dentista percebeu 
que o dente 46 apresentava um aumento do corpo e da câmara pulpar, com deslocamento apical do assoalho pulpar e 
da bifurcação das raízes.” Esse defeito de desenvolvimento do dente 46 é chamado de: 
A) Lobodontia. 
B) Dilaceração. 
C) Taurodontia. 
D) Globodontia. 
 

40 
“Os ____________________ são estruturas que se tornam visíveis ao microscópio durante a divisão celular e corres-
pondem aos fios de cromatina do núcleo da célula interfásica. São constituídos de proteínas, RNA e de uma longa 
molécula de DNA, formando um filamento altamente helicoidizado. É a helicoidização que os torna visíveis.” Assinale 
a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) genes 
B) cromossomos 
C) alelos recessivos 
D) alelos dominantes 
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41 
Vários procedimentos odontológicos acabam gerando aerossóis que podem contaminar as superfícies próximas da 
cadeira odontológica. Sendo assim, a limpeza e a desinfecção dessas superfícies devem ser feitas utilizando produtos 
adequados. Em relação ao hipoclorito de sódio, é correto afirmar que: 
A) É bactericida. 
B) É estável em pH ácido. 
C) Tem apresentação lenta. 
D) É ativo em presença de matéria orgânica. 
 

42 
“Um paciente de 65 anos compareceu ao consultório odontológico para exodontia do dente 36. Foi realizada uma anestesia 
local para bloqueio dos nervos alveolar inferior; bucal; e, lingual. O procedimento cirúrgico foi realizado sem intercorrências, 
mas, no dia seguinte, o paciente relatou uma limitação para abertura de boca, ou seja, quadro de trismo.” Diante do exposto, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Deve ser indicada ao paciente a realização de fisioterapia para melhorar a irrigação do local e facilitar a recuperação. 
II. O uso de analgésicos com relaxantes musculares é contraindicado nestes casos. 
III. A contaminação por resíduo de desinfetante, quando os tubetes anestésicos são mantidos imersos em solução desinfetante, 

pode ser uma das causas de trismo. 
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. 
 

43 
A endocardite infecciosa pode ser provocada por bactérias e fungos, podendo ser dividida em subaguda ou aguda, de acordo 
com sua evolução clínica observada antes do início da medicação antibiótica. A endocardite aguda é desencadeada por orga-
nismos agressivos, que provocam rápida destruição da válvula cardíaca, levando a óbito em seis semanas, podendo instalar- 
-se em um coração até então normal. A endocardite subaguda é desencadeada por organismos de virulência menor, com 
evolução de meses ou anos, sendo a mais comum. Esse processo dificilmente se instala em corações isentos de moléstias, e 
as válvulas artificiais também estão sujeitas a esse tipo de doença. 

(Varellis, 2017.) 

NÃO representa uma indicação de uso de antibiótico profilático: 
A) Extrações dentárias. 
B) Raspagem e alisamento radicular. 
C) Dentística com necessidade de uso do fio retrator. 
D) Limpeza profilática de dentes com possibilidade de sangramento. 
 

44 
“Paciente, sexo masculino, 47 anos de idade, HIV+, procurou assistência odontológica para exame de rotina. Ao exame 
clínico, o cirurgião-dentista encontrou uma lesão na borda lateral direita da língua com as seguintes características: cor 
branca, de limites imprecisos, superfície plana, corrugada, não removível quando raspada.” Qual é o provável diagnóstico? 
A) Candidíase. 
B) Leucoplasia pilosa. 
C) Sarcoma de Kaposi. 
D) Linfoma não Hodgkin. 
 

45 
A sedação consciente com óxido nitroso é uma alternativa de tratamento para os pacientes com necessidades especiais, 
especialmente para aqueles que demonstram muito medo e ansiedade. Em relação aos gases utilizados nesta técnica, 
é INCORRETO afirmar que: 
A) Têm absorção e eliminação lentas. 
B) Proporcionam sensação de relaxamento e conforto. 
C) Os gases utilizados não são metabolizados pelo organismo. 
D) O restabelecimento da parte motora é imediato após a sua remoção. 
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46 
As fissuras labiopalatinas também chamadas popularmente de “lábio leporino” são falhas no desenvolvimento do lábio e 
do palato, que podem ocorrer isoladamente, sem outras malformações associadas (fissura de lábio e do palato e fissura 
do palato não sindrômicas) ou acompanhadas de uma ou mais alterações (fissura de lábio e do palato e fissura do palato 
sindrômicas), mas que são responsáveis por diversos impactos fiscos, sociais e psicológicos. 

(Varellis, 2017.) 

Analise as afirmativas a seguir.  
I. A gravidade dos sinais clínicos pode variar desde formas mais leves, como cicatriz labial, até mais graves, como fissuras 

completas de lábio e palato. 
II. A hereditariedade tem sido mencionada como fator de importância, uma vez que vários genes estão relacionados com 

o desenvolvimento e o fechamento do palato. 
III. Os pacientes portadores de fissura labial e palatina têm risco diminuído para doenças crônicas da orelha média, perda 

auditiva, anemia hipocrômica e hipoproteinemia, em especial os indivíduos de classe social baixa.  
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. 
 

47 
“A ______________ é o conjunto de valores, normas e de noções práticas do que é certo ou errado, proibido ou permitido, 
dentro de uma determinada sociedade organizada.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) ética 
B) moral 
C) justiça  
D) bioética 
 

48 
A doença renal apresenta um efeito significativo na prescrição de agentes antimicrobianos. Uma vez que o Ritmo de 
Filtração Glomerular (RFG) esteja reduzido a menos de 50 ml/min, a maioria dos antibióticos requer ajuste de dosagem 
ou de intervalo da dose. Devido ao fato de que a eficácia terapêutica deve ser mantida, reduções de dose são, em geral, 
proporcionais ao grau de insuficiência, indicado pela medida do RFG. Dos antibióticos relacionados, NÃO necessita de 
ajuste de dose, quando o RFG é menor que 50 ml/min: 
A) Penicilina G. 
B) Azitromicina. 
C) Metronidazol. 
D) Ciprofloxacino. 
 

49 
O capítulo XVI do Código de Ética Odontológica trata do anúncio, da propaganda e da publicidade. Com base nos Arts. 
43 e 44, é VEDADO ao cirurgião-dentista: 
A) Utilizar a expressão “clínico geral”. 
B) Escrever em suas propagandas o nome dos convênios que ele atende. 
C) Colocar em suas propagandas os títulos de formação acadêmica stricto sensu. 
D) Utilizar imagens de “antes” e “depois” dos casos clínicos para divulgação ao público leigo. 
 

50 
“Quando metabolizada no fígado, transforma-se em ortotoluidina, que pode oxidar o ferro ferroso, levando-o para o estado 
férrico, o que dificulta o transporte de oxigênio para os tecidos. Em grandes quantidades, pode ocasionar anemia na gestante.” 
As informações se referem ao seguinte anestésico: 
A) Lidocaína. 
B) Prilocaína. 
C) Bupivacaína. 
D) Mepivacaína. 
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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. 




