
AVISO AOS CANDIDATOS QUE REALIZARÃO A PROVA PRÁTICO-ORAL 

(PPO) 

 

 Tendo por base o Item 4.13 das Instruções Específicas para o Exame de 

Admissão ao Curso de Adaptação de Dentistas da Aeronáutica do ano de 2020 (IE/EA 

CADAR 2020), a Divisão de Admissão e Seleção do CIAAR ratifica que: 

 

 a) a execução da PPO consiste no exercício regular da profissão de odontólogo, 

portanto subordinada às normas da Lei nº 5.081, de 25 de agosto de 1966, combinada 

com a Resolução CFO-118/2012, de 14 de junho de 2012 (Código de Ética 

Odontológica); e 

 

 b) no dia da realização da PPO, o candidato deverá apresentar, para análise 

da Banca Examinadora, os documentos a seguir: 

  1) 01 (uma) cópia simples do Diploma ou do Certificado de conclusão 

do curso de pós-graduação, conforme item 4.8.2; e 

  2) Certidão da Especialidade Técnica, na especialidade a que concorre, 

expedida pelo respectivo Conselho Regional há, no máximo, 30 (trinta) dias. 
 

 A Constituição Brasileira de 1988 estabelece em seu Artigo 5. º XIII – “é 

livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer. 

 O exercício da profissão de Cirurgião-Dentista é regulamentado pela Lei 

Federal N° 5.081, de 24 de agosto de 1966, que estatui como requisitos para 

exercer licitamente a nossa profissão, que o interessado atenda há duas 

condições: habilitação profissional e autorização legal. A habilitação 

profissional é obtida com a posse de um diploma de graduação em Odontologia 

expedido por curso reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura; a 

autorização legal é obtida através do procedimento dos registros do diploma no 

mesmo Ministério, na repartição Sanitária Estadual e/ou Municipal competente, 

no Conselho Federal de Odontologia e, inscrição no Conselho Regional sob 

cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. 

 Em contrapartida, o exercício ilícito da profissão de Cirurgião-Dentista 

pode ocorrer sob as três formas previstas no Código Penal Brasileiro, Exercício 

Ilegal (art. 282.) Charlatanismo (art. 283.) e Curandeirismo (art. 284.). 

 Entende-se por Exercício Ilegal o contido no caput do artigo 282 que 

delibera: “Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de Médico, Dentista 

ou Farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites”; cuja 

pena prevista é a detenção de seis meses a dois anos. Exercer é praticar de 

forma reiterada, habitual, no caso os atos privativos do Cirurgião-Dentista. A 



expressão “ainda que a título gratuito” deixa claro que para existir o crime não 

é necessária a remuneração, no entanto, quando existe a finalidade de lucro, 

aplica-se também a multa. A falta de autorização legal caracteriza-se pela 

inexistência do título idôneo e os respectivos registros legais. 

fonte: http://croac.org.br/index.php/2016/12/15/exercicio-ilegal-da-profissao/ 

 

 

¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!! 
 

 Para os candidatos que vierem a realizar a PPO por FORÇA DE DECISÃO 

JUDICIAL, a seguinte padronização será seguida: 

 

 a) o paciente, antes do atendimento, será informado pelo representante do 

CIAAR que o odontólogo que vai atendê-lo não é um profissional qualificado na 

especialidade, tendo em vista que É VEDADO AO ODONTÓLOGO: 

 

 

Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o 

consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, exceto em casos 

de urgência ou emergência.(Art. 11 do Capítulo V da Resolução CFO-118/2012, 

de 14 de junho de 2012). 

 

 b) o candidato e o respectivo paciente deverão, necessariamente, assinar uma 

declaração isentando o Comando da Aeronáutica, seus militares e servidores, de 

qualquer responsabilidade penal e/ou responsabilidade civil decorrente dos 

procedimentos executados na PPO por profissional não qualificado, ficando a 

encargo do candidato qualquer responsabilidade indenizatória ou criminal que possa 

ser pleiteada, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil. (Anexos H e I das 

Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao Curso de Adaptação de Médicos 

da Aeronáutica do ano de 2019); e 

 

 c) na eventualidade do candidato ou do paciente não assinar as Declarações 

constantes dos Anexos H ou I, a PPO não será realizada, e o fato será comunicado 

imediatamente ao Poder Judiciário. 

 

 



EA CADAR 2020 

Instruções Específicas para os candidatos convocados para a Prova Prático-Oral (PPO). 

 

Atenção: é obrigatório o comparecimento do candidato no primeiro dia do intervalo expresso para 

cada especialidade, até 7h30min, no Centro de Estudos da Organização de Saúde designada como 

local de concentração e realização das provas (recomenda-se aos candidatos chegarem com 

antecedência de 30 minutos: às 7 horas). As provas ocorrerão dentro do horário do expediente (de 

8h até às 16h), exceto no caso de intercorrências cirúrgicas “in vivo” que obriguem à extensão 

extraordinária de um procedimento já em curso. 
 

Endereços dos locais de concentração e realização das Provas 

OASD - ODONTOCLÍNICA DE AERONÁUTICA SANTOS DUMONT 

Praça Marechal Âncora, nº 77 – Centro - Rio de Janeiro – RJ 

COMAR 3 

DDD: 21 – PABX: 2101-6081 

 

HCA – HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA 

Rua Barão de Itapagipe, nº 167 – Rio Comprido - Rio de Janeiro – RJ 

DDD: 21 – PABX: 3501-3100 

 

HFAG – HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO 

Estrada do Galeão, nº 4101 – Ilha do Governador - Rio de Janeiro – RJ 

DDD: 21 – PABX: 2468-5100 e tel: 2462-3590 

 

HAAF - HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS AFONSOS 

Av. Marechal Fontenelle, n°1.628 - Campo dos Afonsos - Rio de Janeiro - RJ 

DDD: 21 - PABX; 3289-6700 e tel: 3289-6720 
 

 

Atenção! 

 Os candidatos que farão a PPO no HCA devem estar cientes que há dificuldade para 

estacionamento nas dependências do Hospital e em seu entorno. Sugere-se que sejam utilizados 

outros meios de transporte. 

 

Faz-se importante frisar que todos os candidatos deverão ler atentamente o  

EDITAL sobre as instruções para realização da PPO. 

Vestimenta prevista para todos os candidatos 

Militares da Aeronáutica: uniforme 7º A ou 7º B, ambos com o abrigo nº 18, ou 13º. 

Militares das demais Forças: uniformes correspondentes. 

Civis: camisa com manga, calças compridas e calçado fechado (tudo branco). Não será permitido o 

uso de camiseta sem manga, bermuda e chinelos. 



Utensílios gerais a serem utilizados por todos os candidatos 

Jaleco branco de mangas compridas, equipamentos de proteção individual e biossegurança (EPI – 

luvas, gorro, máscara e óculos de proteção, álcool gel) e caneta azul ou preta. 

 

UTENSÍLIOS ESPECÍFICOS DAS ESPECIALIDADES 

1-CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL (CBM) 

Local de Concentração e realização da Prova: HCA – HOSPITAL CENTRAL DA 

AERONÁUTICA 

Período de realização das Provas:  21 e 22 de outubro de 2019 

Material necessário: Todos os instrumentais necessários, inclusive as brocas de preferências 

pessoais, para a realização de exodontias de terceiros molares inclusos superior e inferior em 

ambulatório. Todo o instrumental deverá estar embalado em papel grau cirúrgico, 

previamente esterilizado e pronto para uso. 

 
Nome do candidato Dia PPO 

Local – HCA 

 

ALEXANDRE MACEDO BATITUCCI AMBRÓSIO 21 OUT 2019 

BERNARDO OTTONI BRAGA BARREIRO 21 OUT 2019 

BRUNO RIBEIRO GUIMARÃES 21 OUT 2019 

GUSTAVO EILERT NORA 21 OUT 2019 

HAROLDO ABUANA OSORIO JUNIOR 21 OUT 2019 

  

No dia 21 OUT 2019 os candidatos de CBM deverão dirigir-se ao HOSPITAL CENTRAL DA 

AERONÁUTICA (HCA) para realizar a PPO. O local de concentração e identificação para a PPO 

no HCA será o Auditório do Centro de Estudos da Organização, com chegada até 7h30min. 

 
 

 

 

 

 

 

Nome do candidato Dia PPO 

Local – HCA 

JULLY GUIMARÃES DE OLIVEIRA ANTUNES 22 OUT 2019 

MAYSA NOGUEIRA DE BARROS MELO 22 OUT 2019 

NAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA FRANCO 22 OUT 2019 



TIAGO ROCHA DE QUEIROZ 22 OUT 2019 

 

 

No dia 22 OUT 2019 os candidatos de CBM deverão dirigir-se ao HOSPITAL CENTRAL DA 

AERONÁUTICA (HCA) para realizar a PPO. O local de concentração e identificação para a PPO 

no HCA será o Auditório do Centro de Estudos da Organização, com chegada até 7h30min. 

 
 

 

2-     DENTÍSTICA (DNT) 

Local de Concentração e realização da Prova: HCA – HOSPITAL CENTRAL DE 

AERONÁUTICA 

Período de realização das Provas: 22 de outubro de 2019 

Material necessário: Os candidatos deverão trazer todo o material necessário para a 

realização de preparo dental do tipo inlay/onlay, coroa total e para realização de restauração 

provisória. Além disso, EPI (equipamentos de proteção individual) e itens relativos a 

biossegurança. Todo o instrumental deverá estar embalado em papel grau cirúrgico, 

previamente esterilizado e pronto para uso. 

 
Nome do candidato Dia PPO 

Local – HCA 

CAMILA FEIER VIEGAS 22 OUT 2019 

FERNANDA SIQUEIRA DA SILVA 22 OUT 2019 

LILIAN LESSA FRANÇA 22 OUT 2019 

PAULA BRITO NEWLANDS MACHADO 22 OUT 2019 

 
No dia 22 OUT 2019 os candidatos de DNT deverão dirigir-se ao HOSPITAL CENTRAL DA 

AERONÁUTICA (HCA) para realizar a PPO. O local de concentração e identificação para a PPO 

no HCA será o Auditório do Centro de Estudos da Organização, com chegada até 7h30min. 

 

3-      ENDODONTIA (ENT) 

Local de Concentração e realização da Prova: HFAG – HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO 

GALEÃO 

Período de realização das Provas: 28 de outubro de 2019 

Material necessário: Todo o material odontológico de consumo, equipamentos e instrumental 

clínico necessário para a realização de um tratamento endodôntico, em única sessão. 

 

Lista de material sugerida pela banca examinadora: 

 

Peças de mão (turbinas de alta e baixa rotação e contra-ângulo 1:1) 



Localizador apical/foraminal - Para o candidato que desejar realizar a odontometria, por 

meio eletrônico. 

Motor Endodôntico - Para o candidato que desejar realizar a instrumentação endodôntica 

mecanizada (rotatória ou de rotação contínua e reciprocante) 

Sistemas de instrumentos endodônticos mecanizados - Para o candidato que desejar realizar a 

instrumentação endodôntica mecanizada (rotatória ou reciprocante). 

Exemplos de sistemas de instrumentos endodônticos mecanizados: ProTaper Universal, 

ProTaper Next, M-Two, Hy-Flex BioRaCe, BT-RaCe, XP-endo Shaper/Finisher, Wave One, 

Wave One Gold, Reciproc, Reciproc Blue 

Brocas diamantadas e carbide - Utilizadas na remoção de tecido cariado, materiais 

restauradores e no acesso endodôntico. 

Brocas Gates Glidden #5, #4, #3, #2 e #1 

Limas manuais tipo Kerr (#06, #08, #10, 1ª e 2ª séries, 21, 25 e 31mm), tipo Hedstroem (1ª e 2ª 

séries, 21, 25 e 31mm), NitiFlex, C+ ou Hi-5 

Tamboréu para brocas e limas 

Guardanapos 

Prendedor de guardanapos ("tipo jacaré") 

Babador 

Luvas para procedimento 

Sobre luvas descartáveis 

Filme PVC para proteção do equipo 

Máscara 

Gorro 

Jaleco descartável de manga longa 

Sugador de saliva 

Óculos de Proteção para paciente e operador 

Películas radiográficas periapicais tipo E-Speed 

Posicionadores radiográficos para películas periapicais 

Grampos em inox para revelação de radiografias 

Anestésico tópico 

Agulha para anestésico 

Tubetes anestésicos odontológicos 

Seringas descartáveis de 5 ml, 10 ml e de 20 ml, para irrigação do Sistema de Canais 

Radiculares 

Agulhas descartáveis para irrigação do Sistema de Canais Radiculares 

Barreira Gengival fotopolimerizável - Top dam 

Lençol de borracha 

Arco de Ostby para isolamento absoluto 

Grampos para isolamento absoluto 

Pinça porta-grampo 

Pinça perfuradora de lençol de borracha 

Bandeja em inox ou plástico autoclavável (Medidas sugeridas: 24X18X1,5 cm) 

Pinça para algodão 

Sonda exploradora endodôntica nº #16 

Sonda endodôntica Curta - Rhein 

Sonda exploradora nº #5 

Sonda milimetrada "Carolina do Norte" nº #15 

Cabo de espelho - encaixe universal 

Espelho nº #5 de superfície plana 

Colher de dentina de pescoço longo 

Condensadores/Calcadores verticais Tipo Paiva  nº #1, #2, #3 e #4 

Condensadores/Calcadores duplos Tipo Schilder 



Espátula  nº #1 

Espátula  nº 24 

Sugador Endodôntico 

Régua endodôntica Calibradora 

Placa de Vidro 

EDTA a 17% (líquido) 

Cuba metálica 

Lamparina 

Isqueiro para acender a lamparina 

Cones/Pontas de Papel absorvente estéreis 

Cones/Pontas de Gutta Percha para obturação do Sistema de Canais Radiculares 

Cimento endodôntico para obturação do Sistema de Canais Radiculares - exemplos: AhPlus, 

EndoSequence BC Sealer 

Cimento obturador temporário - exemplos: Villevie, Coltosol, Cavitec, etc 

Cimento temporário para provisórias - exemplos: Rely-X Temp, TempCem, Provicol, etc 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

A lista de material é uma lista sugerida pela banca examinadora, cabendo ao candidato a 

responsabilidade de trazer tudo o que julgar necessário, para a realização do procedimento 

endodôntico. 

É recomendável que o candidato leve 02 kits de instrumental completos. 

Os candidatos deverão levar todo o instrumental estéril. 

Os pacientes para o dia do concurso serão selecionados pelos Oficiais Dentistas da clínica de 

Endodontia do HFAG e sorteados entre os candidatos, 30 minutos antes do início da prova. 

Não serão selecionados casos de retratamento/reintervenção endodôntica. 

Serão fornecidos pelo HFAG, para utilização durante a prova, aparelhos de Rx periapicais, 

fotopolimerizadores, álcool 70%, álcool absoluto, algodão, roletes de algodão, gaze estéril, 

revelador, fixador, hipoclorito de sódio, soro fisiológico, hidróxido de cálcio P.A. e, caso 

necessário, material para construção de barreiras auxiliares no isolamento (ácido fosfórico, 

sistema adesivo, resina fotopolimerizável). 

 
Nome do candidato Dia PPO 

Local – HFAG 

CAROLINA BLUZARCA ROLLEMBERG 28 OUT 2019 

KARINE PADOIN 28 OUT 2019 

MARÍLIA CAVALCANTE LEMOS 28 OUT 2019 

REBECA FERRAZ DE MENEZES 28 OUT 2019 

 

No dia 28 OUT 2019 os candidatos de ENT deverão dirigir-se ao HOSPITALDE FORÇA AÉREA 

DO GALEÃO (HFAG) para realizar a PPO. O local de concentração e identificação para a PPO 

no HFAG será o Auditório do Centro de Estudos da Organização, com chegada até 7h30min. 

 

 

           4-     IMPLANTODONTIA (IMP) 

 

       Local de concentração e realização da Prova: ODONTOCLÍNICA DE AERONÁUTICA 

SANTOS DUMONT (OASD). 



Período de realização das Provas:  22 de outubro de 2019 

      Material necessário: todo o material necessário para a realização de moldagens abertas e 

fechadas e vazamento de modelos em casos de implantes; kit de Prótese sobre implantes completo; 

componentes protéticos e parafusos correspondentes da marca Neodent (1 munhão universal CM 

3.3X6X3.5; 1 transfer do munhão universal 3.3X6; 1 análogo do munhão universal 3.3X6; 2 

unidades do transfer de moldeira aberta para  implante de hexágono externo 4.1; 2 análogos de 

implante de hexágono externo 4.1). 

 

 
Nome do candidato Dia PPO 

Local – OASD 

ALOYSIO NEVES DA SILVEIRA NETO 22 OUT 2019 

DUÍLIO BENÍCIO E SILVA JÚNIOR 22 OUT 2019 

MIGUEL GALDINO COSTA 22 OUT 2019 

RENAN FERREIRA NATAL 22 OUT 2019 

 
No dia 22 OUT 2019 os candidatos de IMP deverão dirigir-se à ODONTOCLÍNICA DE 

AERONÁUTICA SANTOS DUMONT (OASD), para realizar a PPO. O local de concentração e 

identificação para a PPO na OASD será o Auditório do Centro de Estudos da Organização, com 

chegada até 7h30min. 

 

5-     ODONTOLOGIA PARA PACIENTES ESPECIAIS (ONE) 

 Local de concentração e realização da Prova: HCA - HOSPITAL CENTRAL DA 

AERONÁUTICA 

 Período de realização das Provas: 29 de outubro de 2019 

Material necessário: todo o material de consumo, equipamento de proteção individual, 

material relacionado à biossegurança e instrumental, próprios do candidato, necessários para a 

realização de Exame Clínico(inclusive ficha de anamnese, instrumental e equipamento para exame 

físico), prancheta, caneta e lápis. O instrumental deverá estar embalado em papel grau cirúrgico, 

previamente esterilizado e pronto para uso. 

           
Nome do candidato Dia PPO 

Local – HCA 

JULIA SARMENTO PERSICI 29 OUT 2019 

MARA REGINA ROCHA PEREIRA 29 OUT 2019 

VANESSA DE ASSIS SIMÕES SILVA 29 OUT 2019 

 
No dia 29 OUT 2019 os candidatos de ONE deverão dirigir-se HOSPITAL CENTRAL DA 

AERONÁUTICA (HCA) para realizar a PPO. O local de concentração e identificação para a PPO no 

HCA será o Auditório do Centro de Estudos da Organização, com chegada até 7h30min. 

 

 



6-      ODONTOPEDIATRIA (OPE) 

Local de Concentração e realização da Prova: HAAF – HOSPITAL DE AERONÁUTICA DOS 

AFONSOS 

Período de realização das Provas: 29 de outubro de 2019 

Material necessário: todo o material odontológico de consumo e todos os instrumentais 

necessários para a realização de primeira consulta odontopediátrica, com evidenciação de placa, 

profilaxia, aplicação tópica de flúor e plano de tratamento. Além disso, equipamentos de proteção 

individual e itens relativos à biossegurança. Todo o instrumental deverá estar embalado em papel 

grau cirúrgico, previamente esterilizado e pronto para uso. 

 

 

 

 
Nome do candidato Dia PPO 

Local – HAAF 

CAROLINA DORNELAS CÂMARA MARQUES DE ALMEIDA 29 OUT 2019 

FERNANDA ALVINE SILVA 29 OUT 2019 

NAILA COUTO MONTEIRO MELQUIADES 29 OUT 2019 

 

No dia 29 de OUT 2019 os candidatos de OPE deverão se dirigir ao HOSPITAL DE AERONÁUTICA 

DOS AFONSOS (HAAF) para realizar a PPO. O local de concentração e identificação para a PPO no 

HAAF será o Auditório do Centro de Estudos da Organização, com chegada até 7h30min. 

 

 

7-     PERIODONTIA (PER) 

Local de concentração e realização da Prova: HCA – HOSPITAL CENTRAL DE 

AERONÁUTICA 

Período de realização das Provas: 29 de outubro de 2019 

Material necessário: instrumental clínico / cirúrgico e rotatório (instrumentos clínicos e cirúrgicos, 

caneta de alta rotação, micro motor, contra ângulo e brocas) e material de consumo, próprios do 

candidato, para a realização de uma cirurgia de aumento de coroa clínica. Todo o instrumental 

deverá estar embalado em papel grau cirúrgico, previamente esterilizado e pronto para uso. 

 

 
Nome do candidato Dia PPO 

Local – HCA 

LUCIANA DONDONIS DAUDT 29 OUT 2019 

MARIANA DA SILVA FUGISAWA 29 OUT 2019 

MONIQUE LUIZA BRAGA GARCIA 29 OUT 2019 

PRISCILA EUFRÁSIO COSTA * 29 OUT 2019 



RAFAEL DE MEDEIROS VIDAL 29 OUT 2019 

 

No dia 29  OUT 2019 os candidatos de PER deverão se dirigir ao HOSPITAL CENTRAL DA 

AERONÁUTICA (HCA) para realizar a PPO. O local de concentração e identificação para a PPO no 

HCA será o Auditório do Centro de Estudos da Organização, com chegada até 7h30min. 

 

 

 

 


