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VAGA: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Heresia 
 

As culturas científica e humanística eram separadas, 
entre outras razões, pela linguagem. Tinham vocabulários 
diferentes. Seus códigos não combinavam. Previa-se até que 
se distanciariam tanto que um dia nenhuma comunicação 
seria possível entre as duas. O advento da língua comum dos 
computadores parecia ter diminuído essa discrepância, mas 
curiosamente a divisão perdurou, agora entre facções da 
mesma cultura, que usam o mesmo vocabulário e não se 
entendem. Economistas de um lado e de outro (rudemente, 
esquerda e direita) lidam com os mesmos números, analisam 
os mesmos gráficos, recebem as mesmas informações e falam 
todos o mesmo idioma universal, só variando o estilo – e veem 
e preveem coisas diferentes.  

A não ser que se procure a causa da cisão no terreno 
movediço do caráter de cada um, ela não tem explicação. Ou 
tem: o mundo da ciência econômica, como todos os mundos, 
está subdividido entre humanistas e seus contrários, que 
divergem nos seus pressupostos antes de divergirem nas suas 
interpretações e receitas. O que os separa é o valor que dão à 
vida humana, o princípio de todas as equações matemáticas 
para uns e um dado irrelevante para outros. Não se trata de 
ter melhor ou pior coração. Como já disse alguém, ninguém 
tem o monopólio dos bons sentimentos. Mas a sua escolha de 
lado na divergência entre economistas, no fim, é uma 
definição de escolha política. É-se solidário pela mais egoísta 
das razões, por uma preocupação elementar com a salubridade 
do meio em que se respira, porque uma civilização que sacrifica 
o ser humano pelo lucro não é exatamente o ambiente em que 
se quer viver. 

Quando a Europa submergiu na intolerância religiosa e 
no obscurantismo da Idade das Trevas, dominada por uma 
espécie de pensamento único que condenava como heresia 
qualquer forma de desafio dos dogmas da Igreja, e nem os 
reis sabiam ler, foi nos claustros da própria Igreja que a 
escrita e a cultura clássica foram preservadas e, quase sem 
querer, resistiram ao dogma. Hoje, outra vez, uma minoria 
herética se vê sitiada por dogmas inquestionáveis. Mas a 
Idade das Trevas acabou na Renascença. 
(Por Luiz Fernando Veríssimo. Disponível em: http://www.jornalcontato. 

com.br/home/index.php/heresia-luis-fernando-verissimo-o-globo/. 
Acesso em: 25/06/2019.)   

 
Questão 01 
Esse texto foi escrito com a finalidade comunicativa de: 
A) Defender o respeito à vida humana.  
B) Defender o ponto de vista científico.  
C) Esclarecer as divergências entre economistas de esquerda 

e de direita. 
D) Explicar a diferença entre a cultura científica e a cultura 

humanística.    

Questão 02 
De acordo com o texto, a cultura científica e a cultura 
humanística: 
A) Distanciaram-se tanto, que não conseguem mais dialogar.  
B) Representam duas formas diferentes de interpretar o 

mundo.  
C)  Fundiram-se com a globalização das informações, por 

isso não há mais divisão de lados.  
D)  Mantêm não só suas diferenças bem delimitadas, como 

também um vocabulário próprio. 
 
Questão 03 
Os economistas, de acordo com o texto, formam um grupo 
de indivíduos: 
A) Que se desdobra, já que nem todos partilham as mesmas 

crenças. 
B) Que analisa os mesmos dados e chega, portanto, às mesmas 

conclusões.  
C) Que não utiliza a mesma linguagem; por isso, não consegue 

se comunicar. 
D) Coeso, que partilha das mesmas ideologias e só se opõe 

a crenças de outros grupos de indivíduos. 
 
Questão 04 
No trecho “O advento da língua comum dos computadores 
parecia ter diminuído essa discrepância (...)” (1º§), a palavra 
sublinhada é um pronome demonstrativo, que foi utilizado 
para:  
A) Situar, no tempo, uma informação.  
B) Situar a posição de um ser no espaço.   
C) Localizar no próprio texto uma informação referenciada 

anteriormente.  
D) Localizar no próprio texto uma informação que será 

referenciada mais à frente. 
 
Questão 05 
No trecho “(...) ninguém tem o monopólio dos bons senti-
mentos. Mas sua escolha de lado na divergência entre 
economistas, no fim, é uma definição de escolha política. É-se 
solidário pela mais egoísta das razões, por uma preocupação 
elementar com a salubridade do meio em que se respira, 
porque uma civilização que sacrifica o seu humano pelo lucro 
não é exatamente o ambiente em que se quer viver.” (2º§), 
respectivamente, as palavras sublinhadas sinalizam, do ponto 
de vista semântico, reações de: 
A) Condição e explicação.  
B) Oposição e explicação. 
C) Adição e conformidade. 
D) Oposição e consequência. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
Em uma área com 100 mil habitantes, foram notificados 
cerca de 50 casos de sarampo nos últimos dois meses. Com 
essas informações, os serviços de saúde podem construir 
indicadores a respeito desse agravo. Considerando tais 
informações, assinale o indicador de saúde que poderá ser 
elaborado com os dados descritos. 
A) Taxa de epidemia. 
B) Coeficiente de incidência. 
C) Coeficiente de prevalência. 
D) Coeficiente de morbidade geral. 
 

Questão 07 
Para o estudo sobre a mortalidade infantil e materna em 
uma determinada área, deve-se advertir que o denominador 
usado para a construção desses indicadores de saúde são 
feitos à base de dados que implicam: 
A) O número de nascidos vivos na área. 
B) O número de óbitos de menores de um ano. 
C) O total de habitantes da área a ser estudada. 
D) O número de óbitos de mulheres em idade fértil. 
 

Questão 08 
“Compreende uma área geográfica de tamanho variável que 
comporta populações com características epidemiológicas e 
sociais e necessidades, assim como os recursos de saúde 
para atendê-la.” Trata-se de: 
A) Território do distrito sanitário. 
B) Área de referência do sistema terceirizado de saúde local. 
C) Área de referência do sistema complementar de saúde 

local. 
D) Regionalização de população subscrita aos sistemas 

múltiplos de saúde. 
 
Questão 09 
No campo da promoção da saúde são considerados exemplos 
de aplicação do SUS para com a população: 
I. Educação em saúde. 
II. Bons padrões de alimentação e nutrição. 
III. Serviços odontológicos preventivos. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) III, apenas. 
 

Questão 10 
Considerando a lista de doenças de notificação compulsória, 
segundo o Ministério da Saúde, analise as patologias a seguir. 
I. Febre amarela. 
II. Toxoplasmose.  
III. Sífilis em todas as suas formas. 
IV. Dengue.  

Estão corretas as alternativas 
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
Ao realizar um exame clínico, um cirurgião-dentista solici-
tou ao TSB que executasse a profilaxia e que tivesse 
especial atenção aos elementos 27 e 35 do paciente. Quais 
dentes, respectivamente, foram citados com esta descrição 
numérica? 
A) Segundo molar superior permanente direito e segundo 

pré-molar inferior direito.                                                                                   
B) Segundo molar superior permanente esquerdo e segundo 

pré-molar inferior direito. 
C) Segundo molar superior permanente esquerdo e segundo 

pré-molar inferior esquerdo. 
D) Segundo molar superior permanente esquerdo e primeiro 

pré-molar inferior esquerdo. 
 
Questão 12 
A cárie dental é reconhecida como uma doença crônica, 
resultado de perda mineral em esmalte, dentina ou cemento, 
causada por ácidos orgânicos provenientes da fermentação 
microbiana dos carboidratos da dieta. Possui caráter multifa-
torial, resultante da interação de três fatores essenciais, 
descrito por Keyes. Quais são estes fatores? 
A) Dente; microbiota; tempo.                                                               
B) pH; microbiota; dieta/substrato. 
C) Hospedeiro/dente; microbiota; dieta/substrato. 
D) Hospedeiro/dente; meio alcalino; dieta/substrato. 
 
Questão 13 
Ao examinar clinicamente uma paciente, foi observado que, na 
arcada inferior, apresentavam os seguintes elementos dentais: 
 

46 85 84 83 82 81   –    71 72 73 74 75 36 
 

Considerando a representação numérica descrita, considera-se 
que a idade mais provável dessa paciente seja: 
A) Dois anos.         
B) Seis anos.    
C) Doze anos.    
D) Quinze anos. 
 
Questão 14 
O principal fator de risco para a fluorose é a exposição 
excessiva ao flúor, devendo os pais serem instruídos sobre 
como evitar e os profissionais habilitados ao diagnóstico. 
Assinale, a seguir, um fator relacionado à severidade e 
distribuição da fluorose no esmalte dentário. 
A) pH da saliva. 
B) Microbiota oral. 
C) Ingestão excessiva de açúcar. 
D) Duração da exposição ao flúor. 
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Questão 15 
Observe as seguintes características de um material de uso 
odontológico: 
1. Possui propriedades físicas comparáveis às resinas compostas. 
2. Apresenta contração após a reação química. 
3. É virtualmente insolúvel na boca. 
4. Apresenta espessura muito fina de película. 
Este conjunto de características é compatível com qual dos 
seguintes materiais odontológicos? 
A) Cimento resinoso.       
B) Cimento fosfato de zinco.     
C) Verniz fluoretado fotoativado. 
D) Cimento de ionômero de vidro. 
 
Questão 16 
Ao acessar um prontuário de um paciente (armazenado 
adequadamente), foi encontrada uma documentação radio-
gráfica feita há cerca de um ano. Ao verificar as 14 radiografias 
periapicais, percebe-se que todas estão extremamente 
amareladas. Considerando os detalhes descritos, assinale o 
mais provável motivo do amarelamento. 
A) Fixação inadequada.       
B) Revelação por tempo excessivo.     
C) Tempo de exposição reduzido na execução. 
D) Tempo de exposição excessivo na execução. 
 
Questão 17 
Após a obtenção dos moldes de um paciente, é muito 
importante fazer a sua inspeção visual, assim como a limpeza 
com enxágue breve e a etapa obrigatória da desinfecção, 
evitando riscos de contaminação com hepatite, tuberculose 
e demais patologias. Em moldes obtidos com hidrocoloide 
irreversível (alginatos), o meio de desinfecção que alia 
efetividade e menor risco à precisão do molde se refere a: 
A) Spray de solução desinfetante.     
B) Autoclavagem por cinco minutos.    
C) Imersão em álcool 70 por duas horas. 
D) Imersão em glutaraldeído por noventa minutos. 
 
Questão 18 
As resinas compostas fotoativadas constituem, hoje, um dos 
materiais mais utilizados na odontologia restauradora. 
Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. 
I. A distância entre a ponta do fotoativador e a superfície 

da resina composta não afeta a polimerização. 
II. Para a maioria das resinas compostas no mercado, a 

inserção dentro da cavidade preparada deve ser feita de 
modo incremental, para minimizar os efeitos da contração. 

III. O polimento correto da resina composta, após seu uso 
clínico, minimiza problemas como manchamento de super-
fície e desgaste. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.    
B) I e II, apenas.    
C) I e III, apenas.   
D) II e III, apenas. 
 

Questão 19 
Os cimentos de ionômero de vidro convencionais têm amplo 
uso na odontologia, em especial pelo seu conjunto de 
caraterísticas. Após o uso clínico do cimento de ionômero de 
vidro restaurador, selando, provisoriamente, uma cavidade 
tipo classe I oclusal, é necessário proteger sua superfície, em 
especial durante as primeiras 24 horas. Por qual motivo isto 
deve ser feito? 
A) Evitar perda precoce dos fluoretos.     
B) Evitar a absorção de água e perda de íons.    
C) Aumentar a biocompatibilidade com a polpa. 
D) Aumentar a união com as margens da cavidade. 
 
Questão 20 
A proteção do complexo dentina-polpa pode minimizar os 
danos à polpa e, assim, possibilitar o reparo dos tecidos de 
modo mais eficiente. Diante do exposto, analise as afirma-
tivas a seguir. 
I. O cimento de hidróxido de cálcio convencional, para 

proteção do complexo dentina-polpa, apresenta tempo 
de trabalho reduzido e pouca aderência à superfície da 
dentina. 

II. O sistema adesivo dentinário é considerado como um 
material para proteção do complexo dentina polpa, em 
especial quando usado em cavidades médias e rasas. 

III. A desinfecção da cavidade, antes do uso do material de 
proteção, não influência a ação do material de proteção 
do complexo dentina-polpa. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II e III.   
B) I e II, apenas.    
C) I e III, apenas.   
D) II e III, apenas. 
 
Questão 21 
“A lesão de cárie é o resultado do desequilíbrio decorrente de um 
processo __________________ de perda e ganho mineral que 
acontece na interface ________________. Os ácidos prove-
nientes da fermentação bacteriana causam perda mineral, 
caracterizada pelas __________________ nos primeiros sinais 
clínicos da doença cárie.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) estático / dente-saliva / cavidades 
B) estático / dente-periodonto / rugosidades 
C) dinâmico / saliva-biofilme / manchas brancas 
D) dinâmico / dente-biofilme / manchas brancas 
 
Questão 22 
Sobre o risco de acidente com objeto perfurocortante durante 
procedimentos, considerando como risco potencial a Aids e a 
ocorrência de um acidente com o TSB, assinale uma conduta 
referente ao protocolo recomendado para este imprevisto. 
A) Sorologia do paciente após sessenta dias. 
B) Medicação retroviral por até quatro semanas. 
C) Antibioticoterapia com dose mínima de 1 g/dia. 
D) Desinfecção da área perfurada com clorexidina durante 

sete dias. 
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Questão 23 
“Os cimentos de ionômero de vidro convencionais são consi-
derados como uma boa alternativa para as situações em que 
se deseja selamento de uma cavidade e ação preventiva, pela 
liberação de flúor. Para que sua adesão seja otimizada nas 
superfícies de dentina, recomenda-se que seja aplicado ácido 
__________________ na cavidade, previamente à inserção 
deste material.” Assinale a alternativa que completa correta-
mente a afirmativa anterior. 
A) maleico  
B) fosfórico 
C) fluorídrico 
D) poliacrílico 
 
Questão 24 
Mesmo considerando a grande demanda estética atualmente, 
o amálgama de prata ainda é bastante utilizado em procedi-
mentos restauradores diretos. Para utilizá-lo de maneira 
correta é exigido conhecimento da composição, propriedades 
e manipulação, em especial com relação à quantidade de 
mercúrio presente na mistura com a liga para amálgama. 
Assinale, a seguir, uma consequência do uso de mercúrio em 
excesso na restauração. 
A) Maior resistência à fratura. 
B) Menor resistência à corrosão.  
C) Maior resistência ao desgaste. 
D) Menor expansão na cristalização. 
 
Questão 25 
Observe a imagem radiográfica. 
 

 
 

Podemos afirmar que ela representa a seguinte técnica 
radiográfica: 
A) Interproximal. 
B) Técnica de Clark. 
C) Periapical pela técnica da bissetriz. 
D) Periapical pela técnica do paralelismo.  
 
Questão 26 
A dentição permanente apresenta diferenças significativas 
se comparada com a dentição decídua, tanto em número 
de dentes quanto em características. Considerando estas 
dentições, são dentes que, em condições normais, NÃO 
estão presentes na dentição decídua:  
A) Pré-molares. 
B) Incisivos laterais inferiores. 
C) Primeiros molares inferiores. 
D) Segundos molares superiores. 

Questão 27 
Considere um paciente adulto, com a dentição permanente 
completa e totalmente erupcionada de modo correto. Foi 
submetido a exodontias para retirada dos terceiros molares 
superiores e inferiores. Assinale o número de dentes que o 
paciente terá na cavidade bucal após os procedimentos 
citados. 
A) 20 
B) 24 
C) 28 
D) 32 
 
Questão 28 
Observe a imagem. 
 

 
 

A imagem se refere a: 
A) UBS (Unidade Básica de Saúde). 
B) RASB (Rede de Atenção à Saúde Bucal). 
C) CEO (Centro de Especialidades Odontológicas). 
D) SRC (Sistema de Referência e Contrarreferência). 
 
Questão 29 
“Os ____________________ podem ser entendidos como 
consórcios funcionais de células microbianas imersas em 
matrizes de polímeros extracelulares onde se concentram 
produtos do seu próprio metabolismo junto com íons e 
nutrientes obtidos do ambiente ecológico.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) biofilmes 
B) streptococcus 
C) cálculos dentais 
D) cálculos salivares 
 
Questão 30 
“Toda vez que o biofilme dental é exposto a 
_________________ ocorre, nele, a produção de 
_____________, que acaba por ____________ o pH do 
fluido do biofilme.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) lactose / lactase / neutralizar 
B) açúcares fermentáveis / ácidos / diminuir 
C) soluções com flúor / fluorapatita / alcalinizar 
D) soluções com flúor / amilase salivar / alcalinizar 
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Questão 31 
As glândulas salivares desempenham papel fundamental em 
várias etapas e processos que ocorrem na cavidade bucal. 
“Considerada a maior das glândulas; situa-se na parte lateral da 
face, abaixo e diante do pavilhão da orelha. Irrigada por ramos 
da artéria carótida externa; inervada pelos nervos aurículo-           
-temporal, glossofaríngeo e facial.” Trata-se da glândula: 
A) Labial. 
B) Palatina. 
C) Parótida. 
D) Submandibular. 
 
Questão 32 
Em várias situações distintas ocorre o contato dos elementos 
dentais, em trajetórias diferentes para cada movimento. Em 
condições normais de oclusão dentária, a situação em que 
dentes superiores e inferiores apresentam maior número de 
contatos denomina-se:  
A) Movimento protrusivo. 
B) Máxima intercuspidação habitual. 
C) Movimento de lateralidade direita. 
D) Movimento de lateralidade esquerda. 
 
Questão 33 
Para a correta comunicação entre os profissionais de Odonto-
logia, se obedece a uma nomenclatura padronizada para citar 
cada elemento dental. São elementos dos quadrantes superior 
esquerdo e inferior direito apenas: 
A) 13, 33, 18 e 36. 
B) 23, 34, 27 e 31. 
C) 42, 16, 44 e 12. 
D) 23, 45, 21 e 42. 
 
Questão 34 
Estar preparado para situações de primeiros-socorros envolve 
conhecimento de parâmetros de normalidade do corpo 
humano. Assinale a frequência média do pulso normal, conside-
rando um homem adulto saudável. 
A) 30 a 40 bpm. 
B) 60 a 70 bpm. 
C) 110 a 130 bpm. 
D) 130 a 160 bpm. 
 
Questão 35 
A adesão aos tecidos dentais evoluiu consideravelmente nos 
últimos anos, trazendo várias possibilidades de tratamento 
restaurador, como as restaurações com resina composta. Para o 
adequado uso dos sistemas adesivos convencionais, recomenda-
-se um tempo específico para dentina e esmalte. Assinale os 
tempos considerados corretos para dentes permanentes. 
A) 15 segundos para dentina e para esmalte. 
B) 30 segundos para dentina e para esmalte.  
C) 30 segundos para dentina e 15 segundos para esmalte. 
D) 15 segundos para dentina e 30 segundos para esmalte. 
 
 

Questão 36 
“Indicado o uso de escova de cerdas macias multitufos, 
posicionadas em ângulo de 45° em relação ao longo eixo do 
dente, com cerdas forçadas gentilmente em direção e para 
dentro do sulco gengival e áreas interproximais. São realizados 
movimentos curtos, vibratórios e ritmados no sentido ântero-
-posterior.” Trata-se da técnica de: 
A) Bass.  
B) Fones. 
C) Charters. 
D) Stillman modificada. 
 
Questão 37 
A remoção do tecido cariado exige instrumentais corretos 
para evitar a perda de estrutura dental sadia. Para remover 
tecido cariado em dentina deve-se usar: 
A) Cureta de Gracey número 3 .4  

B) Enxada monoangulada de modo manual. 
C) Broca diamantada esférica em alta rotação. 
D) Broca carbide esférica, laminada e em baixa rotação. 
 
Questão 38 
Os instrumentais cirúrgicos têm a indicação apropriada 
para que desempenhem a função que lhe é atribuída. 
Assinale, a seguir, o fórceps indicado para exodontia dos 
molares inferiores de ambos os lados. 
A) Fórceps 01. 
B) Fórceps 16. 
C) Fórceps 65. 
D) Fórceps 101. 
 
Questão 39 
Ao exame clínico foi detectada uma lesão cariosa ativa com 
cavitação na face vestibular do elemento 36, no sulco OVM. 
Segundo Black, a nomenclatura da cavidade a ser realizada na 
região da lesão é: 
A) Classe I vestibular. 
B) Classe V vestibular. 
C) Classe I ocluso-vestibular. 
D) Classe II ocluso-vestibular. 
 
Questão 40 
Os alginatos ou hidrocoloides irreversíveis são materiais de 
moldagem de baixo custo e considerável precisão, se bem 
selecionados e manipulados. Refere-se a uma propriedade 
correta e pertinente desse material: 
A) Apresentar altas taxas de recuperação elástica. 
B) Poder ser esterilizado com imersão em álcool 70. 
C) Ser resistente à absorção de líquidos (embebição). 
D) Ser extremamente sensível à perda de líquidos (sinérese). 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido 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. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


