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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 05) 

Questão 01 (Peso 1) 

Todos foram vacinados, menos Tereza. 

A palavra menos, no trecho acima, expressa a ideia de 

A) realce.  
B) exclusão. 
C) indicação. 
D) explicação. 
E) explanação. 

Questão 02 (Peso 2) 

Ela ___________ por boas notícias, enquanto os familiares _______________ a situação. O genitor 
_____________ firmemente diante das autoridades. 

A alternativa que preenche as lacunas do trecho acima com a conjugação correta dos verbos ansiar, 
remediar e intervir é 

A) ansia / remediam / interviu 
B) anseia / remediam / interviu 
C) anseia / remedeiam / interveio 
D) ansia / remedeiam / interveio 
E) anseia / remedião / interveio 

 

Questão 03 (Peso 2) 

Quando eu ______ para a consulta, pedirei que a Enfermeira ___________ o que aconteceu com o 
meu cartão de vacinação. 

A alternativa que preenche as lacunas do trecho acima com a conjugação correta dos verbos vir e 
averiguar é 

A) vir / averigui 
B) vir / averigue 
C) vir / averigúe 
D) vier / averigui 
E) vier / averigue 

 

Questão 04 (Peso 2) 

_________ várias pessoas na porta da Unidade de Saúde, por isso foi __________ a autorização para 
a visita. É __________ entrada de pessoas não autorizadas. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) havia / necessária / proibido 
B) havia / necessário / proibida 
C) haviam / necessária / proibida 
D) haviam / necessário / proibida 
E) haviam / necessário / proibido 
 

Questão 05 (Peso 3) 

Vou __ Santo Antônio de Jesus hoje. A família do meu paciente está __ espera de uma boa notícia. 
Refiro-me _______ que está com suspeita de febre amarela. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) a / à / àquele 
B) a / a / àquele 
C) a / à / aquele 
D) à / à / aquele 
E) à / a / àquele 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 06 A 10) 

Observe a figura 1 para responder às questões 06 e 07. 

Figura 1_Material de Consumo 

 
Fonte: Elaboração própria (2018) 

Questão 06 (peso 1) 

No Excel 2010, versão em português, para imprimir apenas a planilha referente ao consumo de papel 
toalha, deve-se selecionar a opção ________________, clicando no ícone _______________ na aba 
_________________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Criar novo / Objeto / Inserir 
B) Adicionar / Consolidar / Dados  
C) Definir área de impressão / Layout de impressão / Página Inicial  
D) Personalizar modos de exibição / Layout de impressão / Exibição 
E) Definir área de impressão / Área de Impressão / Layout da Página 

Questão 07 (peso 2) 

Sabendo-se que o custo total é obtido pela multiplicação do preço pela quantidade total e que o preço 
de um litro de álcool gel é R$ 12,00, a fórmula que foi digitada na célula F15, no Excel 2010 versão em 
português, é 

A) =F12.F14 
B) =F12:F14 
C) =F12^F14 
D) = F12*F14 
E) =F12XF14 

Questão 08 (Peso 2) 

Tereza concluiu a digitação de um texto no Word e deseja verificar se há algum erro ortográfico e/ou 
gramatical. Sabendo-se que ela está utilizando o Word 2010 versão em português, a alternativa que 
contém o ícone que permite verificar a ortografia e a gramática do texto é 

A)  B)  C)  D)  E)  

 
     

 
Questão 09 (Peso 2) 

Tereza utiliza muito as teclas de atalho para otimizar o tempo de digitação. A alternativa que contém 
as teclas, destacadas em negrito, que devem ser pressionadas, simultaneamente, para sublinhar o 
título de um texto utilizando o Word 2010, versão em português, é 

A) Alt e S 
B) Alt e L 
C) Alt e B 
D) Ctrl e S 
E) Ctrl e L 
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Questão 10 (Peso 3) 

Ao utilizar o Word 2010, versão em português, a opção que permite dividir a janela atual em duas 
partes, de modo que seções diferentes do documento possam ser vistas ao mesmo tempo é 

A) B) C) D) E) 

 
 

   
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA (QUESTÕES DE 11 A 25) 

Questão 11 (Peso 1)  

A escolha da família como espaço estratégico de atuação em saúde se faz relevante. A atenção 
centrada na família, entendida e percebida a partir do seu ambiente físico e social, vem possibilitando 
aos profissionais de saúde uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade 
de intervenções que vão além de práticas curativas.  

Com base na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 
2017, em relação à interdisciplinaridade do cuidado, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica constitui uma equipe multiprofissional 
e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, substitutiva às equipes que 
atuam na Atenção Básica. 

(   ) Dentre as atribuições dos profissionais da Atenção Básica está a realização de trabalhos 
interdisciplinares e em equipe, integrando áreas técnicas, profissionais de diferentes formações 
e até mesmo outros níveis de atenção. 

(   ) A diretriz da PNAB que trata da população adscrita refere que a população se encontra presente 
no território da Unidade de Saúde, sem necessidade de estabelecer vínculo e responsabilização 
entre as equipes e a população, uma vez que o usuário precisa transitar os serviços que compõe 
a Rede de Atenção à Saúde. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V 
B) V V F 
C) V F F 
D) F V F 
E) F FV 
 

Questão 12 (Peso 1)  

A Atenção Integral à Saúde da Mulher compreende o atendimento à mulher a partir de uma percepção 
ampliada de seu contexto de vida, do momento em que apresenta determinada demanda, assim como 
de sua singularidade e de suas condições enquanto sujeito capaz e responsável por suas escolhas 
(BRASIL, 2004).  

Considerando os objetivos específicos e as estratégias da Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher (PAISM), é correto afirmar que está previsto 

A) promover a atenção à saúde das mulheres em situação de prisão, com ênfase nas ações curativas 
e intercorrências. 

B) promover a atenção à saúde da mulher indígena apenas em casos de urgência para não interferir 
nas questões culturais. 

C) implantar um modelo de atenção à saúde mental sem a inclusão do enfoque de gênero e de raça 
para minimização de constrangimento. 

D) promover a atenção à saúde da mulher negra com inclusão e consolidação do recorte racial/étnico 
nas ações de saúde da mulher no âmbito do SUS. 

E) promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, excetuando as situações de 
assistência ao abortamento para mulheres e adolescentes. 
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Questão 13 (Peso 1)  

“Atuar em saúde tendo como objeto do cuidado a família é uma forma de reversão do modelo 
hegemônico voltado à doença, que fragmenta o indivíduo e separa-o de seu contexto e de seus valores 
socioculturais. A ___________________ foi implantada para reorganizar o Sistema Único de Saúde 
(SUS), e nela cada equipe é levada a conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável” 
(SILVA; SILVA; BOUSSO, 2011, p. 1250). 

A alterativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) Atenção Secundária 
B) Política de Humanização 
C) Educação Popular em Saúde 
D) Estratégia de Saúde da Família 
E) Atenção Domiciliar por meio do Programa Melhor em Casa 

Questão 14 (Peso 1)  

Equipes de Atenção Básica para Populações Específicas, todos os profissionais do SUS e, 
especialmente, da Atenção Básica são responsáveis pela atenção à saúde de populações que 
apresentem vulnerabilidades sociais específicas e, por consequência, necessidades de saúde 
específicas, assim como pela atenção à saúde de qualquer outra pessoa. (BRASIL, 2017).  

Sobre as políticas públicas aplicadas às populações carcerárias e de rua, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O horário de funcionamento das Equipes de Consultório de Rua (eCR) se dará em horário 
administrativo, todos os dias da semana, sendo orientada a não abordagem noturna a fim de 
preservar a segurança da equipe. 

(   ) As eCR são equipes de saúde com composição variável, responsáveis por articular e prestar 
atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua, somente em unidades fixas que estejam 
localizadas distantes dos grandes centros urbanos. 

(   ) As Equipes de Atenção Básica Prisional (eABP) são compostas por equipe multiprofissional que 
deve estar cadastrada no Sistema Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, e com 
responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas privadas de 
liberdade. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F F V  
B) F V V  
C) V F V  
D) V V F  
E) V F F  

Questão 15 (Peso 1)  

A atenção integral à saúde do homem deve reconhecer os determinantes sociais que interferem na 
vulnerabilidade da população masculina, cujos altos índices de morbimortalidade representam 
verdadeiros problemas de saúde pública.  

Em relação aos princípios que regem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, 
Portaria nº 1.944, de 27 de agosto de 2009, analise as opções a seguir e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Corresponsabilidade quanto à saúde e à qualidade de vida da população masculina, implicando 

articulação com as diversas áreas do governo e com a sociedade.  

(   ) Universalidade e equidade nas ações e serviços de saúde voltados para a população masculina, 

abrangendo a disponibilidade de insumos, equipamentos e materiais educativos. 

(   ) Orientação à população masculina, aos familiares e à comunidade sobre a promoção, a 

prevenção, a proteção, o tratamento e a recuperação dos agravos e das enfermidades do homem. 

(   ) Humanização e qualificação da atenção à saúde do homem, com vistas à garantia, à promoção 

e à proteção dos direitos do homem, em conformidade com os preceitos éticos e suas 

peculiaridades socioculturais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F 
B) V V V V 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 16 (Peso 2)  

O envelhecimento rápido “[...] da população brasileira [...] traz profundas consequências na 
estruturação das redes de atenção à saúde [...]” (MORAES, 2017, p. 307), cuja Atenção Primária à 
Saúde (APS) ocupa o centro da comunicação na organização da rede de atenção à saúde do idoso 
para a garantia da continuidade do cuidado nos outros pontos de atenção.  

Sobre a atenção à saúde do idoso, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) O envelhecimento é uma condição normal do ciclo de vida. Assim, a atenção primária à saúde 

deve se organizar para a atenção ao envelhecimento saudável. 

(   ) A promoção do envelhecimento ativo, isto é, envelhecer mantendo a capacidade funcional e a 

autonomia, é reconhecidamente a meta de toda ação de saúde, já pensada desde a atenção 

primária à saúde. 

(   ) O idoso é usuário sócio-sanitário, por isso é preciso investir na integração com a assistência 

social, permitindo o suporte necessário para promover sua autonomia e independência na 

vinculação com a atenção primária à saúde. 

(   ) A população idosa exige a formulação de novas concepções de assistência à saúde, que 

consiga englobar as diferentes condições de saúde do idoso, respeitando suas características 

especiais e peculiares na vinculação com a atenção primária à saúde. 

(   ) A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa orienta as ações também no âmbito da atenção 

primária à saúde, e considera que o conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz pela 

sua condição de autonomia e independência por meio da ausência de doença orgânica. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V V F 
B) V V V V F  
C) V F F F V 
D) F V V F F 
E) F V F V V 
 

Questão 17 (Peso 2)  

O termo saúde do trabalhador se refere a um campo do saber que visa compreender as relações entre 
o trabalho e o processo saúde/doença. Logo, as ações de saúde do trabalhador devem ser incluídas 
formalmente na agenda da rede básica de atenção à saúde.  

Em relação as ações de Saúde do Trabalhador junto à Atenção Primária em Saúde, analise as opções 
as seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Incorporação de conteúdos de saúde do trabalhador nas estratégias de capacitação e de 

educação permanente para as equipes da atenção primária em saúde.  

(   ) Identificação e registro da situação de trabalho, da ocupação e do ramo de atividade econômica 

dos usuários das unidades e serviços de atenção primária em saúde. 

(   ) Denúncia dos potenciais riscos e impactos à saúde dos trabalhadores e das comunidades, e ao 

meio ambiente advindos das atividades produtivas no território da unidade de saúde. 

(   ) Encaminhamento dos casos complexos para as equipes técnicas e os Centros de Referência 

em Saúde do Trabalhador (CEREST) sempre que diagnosticados para a prestação de 

retaguarda técnica especializada, sem a necessidade de manter o envolvimento da atenção 

primária nesses casos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F V 
B) V F F V 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F V V F 
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Questão 18 (Peso 2)  

De acordo com Vidal et al (2014), a bioética e a Estratégia Saúde da Família (ESF) são domínios 
teórico-práticos capazes de unir a clínica e a saúde pública. Nesse sentido, tem-se os princípios da 
bioética que facilitam o enfrentamento das questões éticas na prática do trabalho em saúde. A 
alternativa que contém os três princípios da bioética propostos no Relatório Belmont (1978) é 

A) empatia, justiça e responsabilidade 
B) empatia, justiça e valor da vida humana 
C) o valor da vida humana, autonomia e justiça 
D) o valor da vida humana, singularidade e autonomia 
E) beneficência/não maleficência, autonomia e justiça 

Questão 19 (Peso 2)  

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela Portaria GM/MS 
nº 1.412, de 10 de julho de 2013, substituindo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).  

Sobre o e-SUS, é correto afirmar que 

A) é composto pelo Cadastramento Demográfico Simplificado (CDS), software que instrumentaliza a 
coleta dos dados.  

B) ainda em fase de desenvolvimento, é utilizado, exclusivamente, por profissionais de nível superior 
das Equipes Saúde da Família. 

C) a implementação da estratégia e-SUS AB será pactuada pelos entes federados e se efetivará no 
mesmo formato em todas as localidades, já que o sistema é único para todo o território nacional. 

D) é composto por dois softwares que instrumentalizam a coleta dos dados inseridos no SISAB, são 
eles: o Cadastramento Demográfico Simplificado (CDS) e o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC). 

E) foi desenvolvido para atender aos processos de trabalho da Atenção Básica (AB) para a gestão do 
cuidado em saúde, podendo ser utilizado por profissionais de todas as equipes da AB, entre elas: 
os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e  o Consultório na Rua (CnR). 

Questão 20 (Peso 2)  

“Modelos assistenciais, modelos de atenção ou modos de intervenção em saúde são entendidos [...] 
como diferentes combinações tecnológicas com diferentes finalidades, como resolver problemas e 
atender necessidades de saúde, em determinada realidade e população adstrita [...]” (PAIM, 2003 apud 
FERTONANI et al, 2015, p. 1871). 

Considerando as características dos modelos assistenciais, numere a segunda coluna de acordo com 
a primeira.  

(1) Modelo Biomédico (   ) “Articula ações de promoção da saúde, prevenção e tratamento de 

doenças, e reabilitação” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). 

(2) Estratégia Saúde da 

Família 

(   ) “Prioriza a assistência individual, com ênfase na especialização e 

no uso de tecnologias do tipo material” (FERTONANI, et al, 2015, 

1874). 

  (   ) “Considera os determinantes de saúde-doença para o 

planejamento em saúde e propõe a promoção da autonomia e da 

qualidade de vida” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). 

  (   ) Organiza “[...] as práticas de saúde com foco nas queixas dos 

indivíduos que procuram os serviços na identificação de sinais e 

sintomas e no tratamento das doenças” (FERTONANI, et al, 2015, 

1874). 

  (   ) “Assume como um dos eixos centrais das práticas a construção de 

relações acolhedoras e de vínculo de compromisso e de 

corresponsabilidade entre os profissionais de saúde, gestores e 

população” (FERTONANI, et al, 2015, 1874). 

A alternativa que contém sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 2 1 
B) 1 2 1 1 2 
C) 2 1 2 1 2 
D) 2 2 1 1 2 
E) 2 2 1 2 1 
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Questão 21 (Peso 3)  

A Política Nacional de Atenção Básica, Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, estabelece 
atribuições a todos que atuam na Atenção Básica. Sobre as atribuições comuns a todos os membros 
das equipes que atuam na atenção básica, analise as opções a seguir e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
Unidade Básica de Saúde (USB). 

(   ) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 
agravos e situações de importância local. 

(   ) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 

(   ) Realizar consulta, procedimentos, solicitar exames complementares, prescrever medicações 

conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ou outras normativas técnicas. 

(   ) Participar de reuniões de equipes a fim de acompanhar e discutir, em conjunto, o planejamento 
e a avaliação sistemática das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis, 
visando a readequação constante do processo de trabalho. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V V F 
B) V V V F V 
C) V V F F F 
D) F F F V V 
E) F V V F V 

Questão 22 (Peso 3)  

Perguntar é uma atividade inerente ao ser humano. No entanto, saber perguntar é uma arte. Na 
Atenção Básica, implementam-se diversos projetos e programas que necessitam de monitoramento e 
avaliação constantes, que permitam acompanhar os impactos das intervenções na saúde de indivíduos 
e coletividades. Por isso, a determinação das perguntas avaliativas é fundamental para delimitar o que 
será avaliado. Relacionando as perguntas avaliativas aos tipos de avaliação, numere a segunda coluna 
de acordo com a primeira. 

(1) Monitoramento (   ) A intervenção atendeu a seus objetivos e metas? 

(2) Análise de Impacto (   ) Quais as características e necessidades da população-alvo? 

(3) Análise da Situação (   ) A intervenção está sendo implementada conforme o esperado? 

(4) Análise de Implantação (   ) Qual a influência do contexto sobre o grau de implementação de 

uma intervenção? 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 4 
B) 2 1 4 3 
C) 2 3 4 1 
D) 3 2 4 1 
E) 4 1 3 2 

Questão 23 (Peso 3)  

Sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O PTS, geralmente, é dedicado a situações mais complexas. 

(   ) O PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, resultado da discussão 
coletiva de uma equipe interdisciplinar. 

(   ) O Projeto Terapêutico Individual, como também é conhecido, é feito, exclusivamente, para casos 

complexos individuais que demandem uma abordagem interdisciplinar. 

(   ) O PTS foi bastante desenvolvido em espaços de atenção à saúde mental como forma de propiciar 

uma atuação integrada da equipe, valorizando outros aspectos além do diagnóstico psiquiátrico 

e da medicação no tratamento dos usuários. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F V 
B) V F V F 
C) V V V F 
D) F F F V 
E) F V F V 
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Questão 24 (Peso 3)  

A Política Nacional de Humanização (PNH) é uma política pública no Sistema Único de Saúde (SUS) 
voltada para a ativação de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e 
da gestão da saúde no Brasil. A alternativa que contempla uma diretriz da PNH é 

A) Acolhimento 
B) Regionalização 
C) Hierarquização 
D) Descentralização 
E) Projeto Terapêutico Singular 

Questão 25 (Peso 3)  

O conceito de Clínica Ampliada deve ser entendido como uma das diretrizes impostas pelos princípios 
do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre a clínica ampliada, é correto afirmar que 

A) toma a doença e o sintoma como seus objetos. 
B) toma a remissão de sintoma e a cura como seus objetivos.  
C) tem como objetivo produzir saúde e ampliar o grau de autonomia dos sujeitos. 
D) realiza a avaliação diagnóstica, considerando somente o saber clínico e epidemiológico. 
E) define a intervenção terapêutica, considerando, predominantemente, os aspectos orgânicos.  

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 26 A 40) 

Questão 26 (Peso 1)  

_________________________ é uma patologia que pode ser definida como infecção gengival aguda 
e, às vezes, recorrente de etiologia complexa, caracterizada por um rápido início de sintomatologia 
dolorosa no tecido gengival. Tem sido chamada de vários nomes, tais como: doença de Vincent, boca 
de trincheira e gengivite fusoespiroquetal. Os principais sinais clínicos da doença são: dor, ulceração e 
necrose da papila interdental e sangramento, tanto espontâneo quanto a uma leve manipulação. Os 
pacientes afetados são tipicamente adolescentes ou adultos jovens. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) granuloma piogênico gravídico 
B) gengivite associada à gravidez 
C) gengivite ulcerativa necrosante 
D) gengivite associada à puberdade 
E) gengivoestomatite herpética primária 

Questão 27 (Peso 2)  

Paciente, 12 anos de idade, compareceu à uma Unidade de Saúde da Família acompanhado dos pais, 
após queda de bicicleta. Relatou dor nas unidades 11 e 21, bem como incômodo à mastigação. Ao 
realizar exame clínico, observou que os dentes estavam sensíveis a percussão, mas encontravam-se 
firmes no alvéolo e não apresentavam sangramento do sulco gengival. Radiograficamente, não havia 
sinais de patologia.  

Sobre o caso acima, é correto afirmar que se trata de 

A) intrusão. Deve-se aguardar reerupção espontânea. 

B) luxação lateral. Devem ser reposicionados com mínima força possível. É decisivo, portanto, um 

cuidadoso planejamento para a sequência do reposicionamento. 

C) luxação extrusiva, cujo tratamento consiste em um reposicionamento atraumático e uma fixação que 

evita um excessivo movimento durante o período de cicatrização. 

D) subluxação, cujo tratamento é o alívio das interferências oclusais e orientação de uma dieta de 

alimentos tenros e de líquido por duas semanas. A imobilização dos dentes envolvidos não é 

necessária, mas pode ser desejável para o conforto do paciente. 

E) concussão, cujo tratamento é o alívio das interferências oclusais e orientação de uma dieta de 

alimentos tenros e de líquido por duas semanas. A imobilização dos dentes envolvidos não é 

necessária, mas pode ser desejável para o conforto do paciente. 
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Questão 28 (Peso 1)  

O período recomendado para estabilização de dentes anteriores permanentes avulcionados e 
reimplantados é de ____ dias.  

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) 7  
B) 14  
C) 21  
D) 30  
E) 60  

 

Questão 29 (Peso 1)  

O ato de classificar é frequente em todo ramo da ciência e como principais vantagens pode-se citar a 
maior rapidez na identificação de aspectos clínicos e possibilidade de comparar casos clínicos com 
aspectos semelhantes. Em 1899, Angle publicou um artigo onde classificou as más oclusões em 
classes I, II e III. 

Quanto à classificação das más oclusões proposta por Angle, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A Classe II de Angle, também denominada distoclusão, pode ser separada em duas 
subdivisões: I e II. 

(   ) A chave molar é caracterizada pela posição na qual a cúspide mesiovestibular do 1ª molar 
superior permanente oclui no sulco meiovestibular do 1ª molar inferior permanente. 

(   ) Na classificação de Angle, o autor tem o primeiro molar inferior permanente como referência, 
pois acreditava que esta unidade dentária ocupa uma posição estável no esqueleto 
craniofacial. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F 
B) V V F 
C) F V F 
D) F V V 
E) F F V 

 

Questão 30 (Peso 1)  

A cárie dentária representa um significativo problema de saúde pública, pois é uma doença infecciosa 
crônica de incidência significativa. No que se refere à cárie dentária no contexto da sua etiopatogenia, 
é correto afirmar que 

A) um dos principais fatores de cariogenicidade inerente aos alimentos consumidos se trata da sua 
viscosidade. Os alimentos não pegajosos, por ficarem retidos durante maior tempo em contato com 
dentes, são os mais cariogênicos. 

B) na avaliação do risco à cárie, a dieta é um importante fator a ser considerado na anamnese do 
paciente, bem como a sua frequência diária. As dietas ricas em xilitol são fortemente fermentadas 
pelas bactérias, por isso são altamente cariogênicas. 

C) o glucano solúvel (mutano) é um polissacarídeo de glicose, formado a partir de excessos de 
sacarose, que permanece na placa bacteriana por mais tempo que o glucano insolúvel e o frutano. 
Os glucanos são produzidos, exclusivamente, pelos Lactobacillus spp. 

D) a lesão inicial do esmalte consiste na desmineralização causada por ácidos. A bactéria cariogênica 
deve ter metabolismo, predominantemente, sacarolítico do qual se originam quantidades 
consistentes de um ácido inorgânico, especialmente o ácido lático.  

E) um requisito importante para as bactérias serem admitidas como cariogênicas se deve a sua 
produção e concentração de ácido em contato com a superfície dental, para que isto ocorra é preciso 
que essas bactérias estejam presentes na placa bacteriana aderida ao dente ou, então, estejam 
retidas nas reentrâncias anatômicas ou patológicas do dente. 
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Questão 31 (Peso 1)  

Os traumatismos dentários são ocorrências que envolvem a boca e os dentes sendo relativamente 
frequentes na população. A __________ se apresenta por um trauma onde a polpa e as estruturas de 
suporte sofrem um dano máximo, ocasionado por um impacto axialmente direcionado, empurrando o 
dente para o interior do processo alveolar.  

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) intrusão 
B) avulsão 
C) extrusão 
D) subluxação 
E) luxação lateral 

Questão 32 (Peso 2)  

As manifestações bucais pelo HIV são comuns e podem representar os primeiros sinais clínicos da 
doença. As lesões bucais, quando detectadas, podem ajudar tanto no diagnóstico precoce quanto na 
instituição de medidas profiláticas e terapêuticas que podem aumentar a sobrevida dos usuários. 

Sobre a associação entre lesões orais e as manifestações do HIV, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O tratamento do usuário deve ser baseado na situação clínica e este deve receber informações 
sobre os problemas bucais e as indicações de tratamento. 

(   ) A candidíase, a leucoplasia pilosa e o sarcoma de Kaposi não são alterações consideradas 
marcadores bucais de comprometimento imunológico do usuário. 

(   ) Portadores do vírus HIV apresentam risco elevado para o aparecimento de doença periodontal 
de evolução rápida e nem sempre há uma boa resposta ao tratamento de rotina. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V V 
E) F V F 

Questão 33 (Peso 2)  

A doença periodontal deve ser vista como um processo de desequilíbrio entre as ações de agressão e 
defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção do dente, que tem, como principal determinante, a 
________________, a partir das diferentes respostas dadas pelo hospedeiro. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) saliva 
B) imunidade 
C) inflamação 
D) placa bacteriana 
E) escovação dentária 

Questão 34 (Peso 2)  

São atribuições do dentista na Saúde da Família: realizar a atenção integral em saúde bucal (proteção 
da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
individual e coletiva, a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com 
planejamento local, com resolubilidade. 

Considerando as responsabilidades da Atenção Básica em relação às disfunções temporo-
mandibulares, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Tratamento de Distúrbios severos da ATM com necessidade cirúrgica. 
(   ) Encaminhamento responsável e solicitação de exames complementares. 
(   ) Anamnese, exame físico da ATM: dor, crepitação, limitação de movimento e avaliação funcional. 

A alternativa que contém a sequência correta, cima para baixo, é 

A) F V F 
B) F V V 
C) F F V 
D) V V F 
E) V F V 
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Questão 35 (Peso 2)  

Considerando a vulnerabilidade a fraturas decorrentes de trauma maxilo-facial, analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Impactos sobre o mento podem provocar fraturas em côndilo, particularmente, se a boca estiver 
aberta. 

(   ) O corpo da mandíbula é a parte mais robusta deste osso, sobretudo pela presença dos alvéolos 
dentários. 

(   ) O terço médio da face é menos resistente às forças ínfero-superiores, porém mostram-se mais 
resistentes à força de tensão por um impacto horizontal. 

(   ) Em mandíbulas de crianças, a maior elasticidade óssea compensa a sua fragilidade decorrente 
das numerosas criptas dos dentes em desenvolvimento. 

(   ) O ângulo da mandíbula é um ponto forte pois há alteração na direção da estrutura do osso que 
ocorre no ponto de encontro entre o ramo ascendente e o corpo horizontal. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V F 

B) V F V F V 

C) V V F V F 

D) F F V V V 

E) F V F V F 

Questão 36 (Peso 3)  

Paciente A.B.J., 17 anos de idade, sexo masculino, sofreu um choque físico ao receber uma cotovelada 
em uma partida de futebol. Em consequência deste choque, o referido paciente teve a unidade dentária 
21 lesionada a partir do impacto horizontal, forçando a sua coroa para palatino e o ápice 
vertibularmente, porém sem deslocamento axial da referida unidade dentária para fora do seu alvéolo. 
A referida lesão caracteriza-se, ainda, pela ruptura do ligamento periodontal e da polpa, além de lesão 
à lâmina óssea alveolar. Analisando o caso em questão, identificou-se tratar-se de ________________. 
Para tanto, o tratamento imediato do caso consiste, nesta ordem, em ________________, 
________________ e ________________ do conjunto formado pela unidade dentária e demais tecidos 
afetados.  

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) extrusão / reposicionamento / imobilização / radiografia  
B) extrusão / anestesia local / reposicionamento / imobilização  
C) luxação lateral / anestesia local / reposicionamento / imobilização  
D) concussão / anestesia local / reposicionamento / imobilização  
E) luxação lateral / reposicionamento / imobilização / radiografia  

 

Questão 37 (Peso 3)  

Acerca dos eventos que envolvem hemorragias, é correto afirmar que 

A) a hemorragia reacionária é causada por uma infecção que destrói o coágulo sanguíneo ou pode 
ulcerar a parede de um vaso, o que ocorre cerca de sete dias após procedimento cirúrgico.  

B) como tratamento imediato de urgência frente à hemorragia proveniente do alvéolo dentário, é 
necessário a sucção aplicada diretamente no alvéolo sem prejuízos à estabilidade dos coágulos 
sanguíneos.  

C) a pressão digital constitui-se, enquanto princípio de controle de hemorragia, útil para os casos de 
sangramento capilar ou venoso, bem como uma medida definitiva para as situações que envolvem 
hemorragias provenientes de grandes vasos.  

D) a hemorragia secundária ocorre cerca de 48 horas após cirurgia dentária ou acidente provocado por 
um aumento local da pressão sanguínea, que pode forçar vasos abertos que foram ocluídos de 
modo instável por razões naturais ou artificiais.  

E) em casos de hemorragias durante o procedimento cirúrgico dentário, as compressas de celulose 
oxidada são úteis para se obter hemostasia em procedimentos de tamponamento e podem ser 
deixadas na ferida, uma vez que são biologicamente reabsorvíveis.  
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Questão 38 (Peso 3)  

A sífilis é uma infecção viral causada pelo Treponema pallidum conhecida mundialmente desde o 
século XV. A principal via de transmissão é o contato sexual seguido da transmissão vertical de mãe 
para o feto. O número de casos de sífilis vem aumentando no Brasil nos últimos anos, dessa forma o 
cirurgião-dentista deve estar atento a suas manifestações sistêmicas.  

Sobre a sífilis, é correto afirmar que 

A) na primeira fase da sífilis, o indivíduo é livre de lesões e sintomas. 

B) a lesão denominada cancro acomete os indivíduos na fase secundária da sífilis. 

C) a transmissão vertical de mãe para o feto ocorre, exclusivamente, durante o parto. 

D) durante a sífilis secundária, o indivíduo pode ser acometido por linfoadenopatia indolor e perda de 

peso. 

E) o indivíduo com sífilis é altamente contagioso durante a fase latente, portanto o risco de transmissão 

é maior nessa fase. 

 

Questão 39 (Peso 3)  

A anestesia local permite a realização de diversos procedimentos odontológicos de forma segura e 
eficaz. Conhecer a farmacologia e a toxicidade dos anestésicos e vasoconstrictores é fundamental 
para o exercício da Odontologia.  

Sobre os anestésicos locais e vasoconstrictores, é correto afirmar que 

A) a mepivacaína, a prilocaína, a benzocaína, a articaína e a etidocaína são anestésicos locais do tipo 

amida. 

B) os anestésicos locais são bases fracas que promovem o bloqueio do estímulo nervoso de forma 

irreversível, bloqueando a percepção da dor. 

C) a epinefrina é o vasconstrictor mais utilizado e promove a constricção dos vasos por meio da 

estimulação dos receptores beta-adrenérgicos. 

D) a articaína 4% possui meia-vida plasmática mais curta do que os demais anestésicos locais e é 

indicada para uso em portadores de disfunções hepáticas.    

E) a bupivacaína tem potência anestésica quatro vezes maior do que a lidocaína e é considerada um 

anestésico de longa duração, portanto é recomendada para uso em crianças. 

 

Questão 40 (Peso 3)  

Paciente A.C.F., sexo masculino, 54 anos, procurou o serviço odontológico, queixando-se de que seus 
dentes estavam amolecendo com o passar dos anos. Durante a anamnese, relatou ser portador de 
diabetes tipo II. Ao exame clínico, notou-se presença abundante de placa bacteriana e incidência de 
cálculo em todos os sextantes. Foi realizada sondagem das bolsas periodontais e constatada 3 a 4mm 
de perda de inserção clínica em todos os sextantes. O diagnóstico da patologia descrita é periodontite 
____________________________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é 

A) como manifestação de doença sistêmica 

B) crônica generalizada moderada 

C) crônica localizada moderada 

D) crônica generalizada leve 

E) agressiva generalizada 
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QUESTÃO DISSERTATIVA 

Questão 41 (10 pontos) 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Saúde da Família  

Proposta: Discorra sobre o papel da Estratégia Saúde da Família no Brasil no contexto atual, 

através de uma redação com no mínimo 25 linhas e no máximo 35 linhas, contemplando os 

seguintes aspectos: 

A) motivação para sua inserção na Saúde da Família (3,0); 

B) expectativas em relação à Saúde da Família para sua formação profissional (2,5); 

C) possíveis contribuições de sua categoria profissional à Estratégia de Saúde da Família (2,5). 

Obs.: Estrutura do texto/Adequação da linguagem à norma culta/Ortografia (2,0). 
 

Será atribuída nota 0 (zero) à questão dissertativa (redação) que:  

a) apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, marca ou informação não pertinente ao solicitado 

que possa permitir a identificação do candidato; 

b) apresentar sinais de uso de corretor de texto ou de caneta marca-texto;  

c) estiver rasurada; 

d) fugir ao tema proposto;  

e) estiver em branco;  

f) apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos, números e 

palavras soltas ou em versos) ou for escrita em língua diferente da portuguesa; 

g) for escrita a lápis ou com caneta de tinta de cor diferente de azul ou preta, em sua totalidade; 

h) apresentar letra ilegível e/ou incompreensível;  

i) ultrapassar margens e o número máximo de 35 linhas; 

j) apresentar informações que no momento da matrícula não puderem ser comprovadas. 
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