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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

No senso comum, observa-se certa confusão no uso dos construtos eficiência, eficácia e efetividade, 
porém na avaliação de programas, percebe-se com clareza a diferença entre eles. 

Sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade, é correto afirmar que 

A) a efetividade está relacionada ao alcance dos objetivos pretendidos. 
B) a eficiência está relacionada à capacidade de se promover os resultados pretendidos. 
C) a eficácia é a competência para produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços. 
D) a efetividade demonstra se os impactos gerados pelos produtos ou serviços prestados, pelos 

órgãos/entidades, atendem às necessidades e expectativas dos públicos-alvo e sociedade em geral. 
E) a eficiência corresponde ao resultado de um processo, portanto envolve as orientações 

metodológicas e o plano de ação definido para o alcance dos objetivos e metas. 

Questão 02 (Peso 0,50)  

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece “[...] as diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral” (BRASIL, 2005, p.1). 

A NR-32 estabelece que ao trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 
programa de imunização ativa contra: 

A) tétano e hepatite B. 
B) sarampo e tuberculose. 
C) tuberculose e Hepatite B. 
D) tétano, tuberculose e hepatite B.  
E) tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

Questão 03 (Peso 0, 50)  

A Bioética é uma área do conhecimento que visa indicar os limites e as finalidades da intervenção do 
homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente propostos e denunciar os riscos 
das possíveis aplicações (LEONE; PRIVITERA; CUNHA, 2001). 

Sobre a aplicação dos princípios que norteiam o enfrentamento de questões éticas no campo da 
assistência e da pesquisa em saúde, é correto afirmar que 

A) o princípio da autonomia deve ser considerado em primeiro lugar. 
B) o princípio de justiça diz respeito unicamente à igualdade de tratamento. 
C) o principio de beneficência tem prioridade em relação ao princípio da autonomia. 
D) os indivíduos que têm limitação de autonomia estão inaptos para serem incorporados a qualquer 

processo de tomada de decisão. 
E) o principio de justiça fragiliza a chamada “objeção de consciência”, que representa a decisão de um 

profissional de se recusar a realizar um procedimento, mesmo que aceito pelo paciente. 

Questão 04 (Peso 0,50)  

Durante a VII Conferencia Nacional de Saúde, realizada em 1986, após sistematização de debates, o 
relatório final do evento inspirou o capítulo “Saúde” da Constituição, desdobrando-se, posteriormente nas 
chamadas leis orgânicas da saúde. (PAIM, 2009).  

Considerando a Lei de nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para efeitos de análise, é correto afirmar 
que a 

A) responsabilidade pela saúde das populações é exclusiva do Estado.  
B) assistência às pessoas é definida como assistência médica e/ou hospitalar. 
C) participação da iniciativa privada, mediante contrato regido pelo direito público, tem caráter 

complementar.  
D) saúde, como um direito fundamental do ser humano, encontra-se circunscrita ao acesso às ações e a 

serviços de saúde, ofertado pelo SUS. 
E) lei avança no que se refere ao conceito de saúde, por desvincular determinantes sociais e 

econômicos das condições de vida da população. 
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Questão 05 (Peso 0,50)  

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida sob a lógica de descentralização e capilaridade, ocorrendo 
no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2012), é uma atribuição comum a todas as 
categorias profissionais:  

A) solicitar exames complementares. 
B) cadastrar indivíduos e famílias no sistema de informações e manter os cadastros atualizados. 
C) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da Unidade Básica de 

Saúde. 
D) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 
E) indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, fruto de um processo de negociação entre representantes 
da sociedade, parlamentares, gestores e governo federal, passou a regular as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde entre União, Estados e Municípios, bem 
como a participação da comunidade na gestão do SUS (PAIM, 2009). 

Em relação aos fundos de saúde e face ao previsto na Lei nº 8.142/90, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os Fundos de Saúde destinam-se, unicamente, a receber e repassar os recursos financeiros 
para a saúde, oriundos da União, Estados e Municípios. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinam-se aos investimentos na rede de 
serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.  

(   ) Os Fundos de Saúde são instrumentos de gestão dos recursos destinados ao financiamento das 
ações e serviços de saúde e de assistência social existentes nas três esferas: União, Estados e 
Municípios. 

(   ) Os Fundos de Saúde integram uma conta bancária, incluindo todos os recursos a serem 
utilizados nas ações e serviços de saúde, sendo que seu gerenciamento deve ser feito pelos 
gestores do SUS, nas três esferas. 

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

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

Questão 07 (Peso 0,75)  

A busca da qualidade na prestação de serviços à saúde é uma necessidade técnica e social, e 
atividades de acreditação e certificação de organizações de saúde são cada dia mais frequentes 
(CARVALHO et al, 2004).  

De acordo com a teoria da Qualidade em Saúde, desenvolvida por Donabedian (1978) e seus 
elementos, complete as lacunas do trecho a seguir. 

_________________ diz respeito às atividades do serviço. _________________ está associado(a) 
fundamentalmente, às características dos recursos que se empregam na atenção à saúde. Enquanto 
que _________________ relaciona-se com o estado de saúde do indivíduo ou da população na 
interação ou não com os serviços de saúde. 

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

A) Processo / Estrutura / resultado 
B) Estrutura / Processo / avaliação 
C) Avaliação / Estrutura / resultado 
D) Avaliação / Processo / resultado 
E) Resultado / Processo / avaliação 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7508, publicado em 29 de junho de 2011, visa proporcionar maior transparência à estrutura 
organizativa do SUS, garantir maior segurança jurídica na fixação das responsabilidades dos entes 
federativos, para que o cidadão possa, de fato, conhecer, as ações e os serviços de saúde ofertados nas 
respectivas regiões de saúde e organizados em redes de atenção à saúde (BRASIL, 2015). 

Com base nos conceitos, diretrizes e princípios que visam guiar o agir administrativo, mantendo 
também a unicidade conceitual do SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O Decreto nº 7508/2011 define como portas de entrada do sistema de saúde as ações e 
serviços de: atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial e 
especial de acesso aberto. 

(   ) Um recorte territorial para ser considerado como Região de Saúde deve conter no mínimo, 
ações de urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar, além da 
atenção primária.  

(   ) O Decreto nº 7508/2011 considera Redes de Atenção à Saúde como um conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a universalidade da assistência à saúde. 

(   ) O contrato organizativo da Ação Pública da Saúde consagra os compromissos assumidos, como 
a tripartição do financiamento, as responsabilidades dos entes perante a rede de atenção à 
saúde, as metas a serem alcançadas, o nível de desempenho que se pretende alcançar, dentre 
outros. 

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

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

Questão 09 (Peso 0,75)  

No processo de elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS), ficou evidente a necessidade de 
construir um sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Para definir e aperfeiçoar as 
bases de organização e o funcionamento do referido sistema, o Ministério da Saúde promoveu, em 2005 
e 2006, oficinas macrorregionais que contaram com a participação de mais de duas centenas de 
dirigentes e técnicos que atuam na área de planejamento nas três esferas de gestão do SUS. O produto 
dessas discussões é o Sistema de Planejamento do SUS (PLANEJASUS) (BRASIL, 2009) que adota 
alguns instrumentos para o processo de planejamento com propósitos específicos.  

O propósito da ______________ é determinar um conjunto de ações que permita concretizar os 
objetivos definidos no _____________, a partir da negociação e formalização de pactos, uma vez que o 
______________ deve expressar as políticas, os compromissos e as prioridades de saúde, sendo a 
base para a execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde. Já o ___________ apresenta 
o grau de cumprimento das metas expressas na ____________, além de fornecer as bases para o ajuste 
do _____________. 

Considerando os instrumentos de gestão preconizados no Planeja SUS é, a alternativa que preenche, 
correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Pacto pela Saúde / Gestão / Pacto pela Saúde 
B) Saúde / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação Anual / Plano 

de Saúde 
C) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Gestão / Plano 

de Saúde  
D) Programação Anual / Pacto pela Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Saúde / 

Relatório Anual de Gestão  
E) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação 

Anual / Plano de Saúde 
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Questão 10 (Peso 0,75)  

O Pacto pela Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla o pacto 
firmado entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão 
(BRASIL, 2006). Na dimensão Pacto pela Vida, são prioridades pactuadas: 

A) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do 
adolescente. 

B) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias. 

C) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero, de mama e de próstata; Saúde do homem; Organização da 
atenção hospitalar. 

D) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às 
doenças emergentes e endemias. 

E) Organização da atenção hospitalar; Redução da mortalidade infantil e materna; Controle do câncer do 
colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias; Promoção da saúde. 

 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde. Visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população 
trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes, 
decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos (BRASIL, 2009). 

Sobre a VISAT, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A VISAT incorpora a integração interinstitucional com as políticas de Previdência Social, 
Trabalho e Meio Ambiente, além de educação e justiça e as relativas ao desenvolvimento 
econômico e social, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

(   ) A VISAT pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção 
da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, mantendo a integração com as 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental.  

(   ) Os trabalhadores mais vulneráveis, a exemplo dos trabalhadores em atividades de maior risco 
para a saúde, definidos a partir dos diagnósticos técnicos nos níveis locais, regionais ou 
nacionais, são os únicos comtemplados nas ações da VISAT. 

(   ) Os trabalhadores, homens e mulheres, sujeitos das ações da VISAT, são os ativos inseridos no 
mercado de trabalho, através dos vínculos formais, uma vez que aqueles afastados, 
aposentados e, em situação de desemprego, não são mais considerados trabalhadores. 

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

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V V 
D) F V V F 
E) F V F F 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

A Promoção da Saúde, como conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e 
coletivo, visando atender às necessidades sociais de saúde e garantir a melhoria da qualidade de vida 
da população, emerge intrinsecamente marcada pelas tensões próprias à defesa do direito à saúde. 
Criada em 2006 e redefinida em 2014, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) visa deter o 
desenvolvimento das doenças crônicas no Brasil, com planejamento de ações voltadas para prevenção 
dos fatores de risco e investimentos na qualificação da atenção e da assistência aos pacientes (BRASIL, 
2014).  

Os objetos/temas prioritários para o planejamento e execução de ações, de acordo com o PNPS, é 
alimentação saudável, uso abusivo de álcool e outras drogas, além de  

A) tabagismo, ética, violência e solidariedade. 
B) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e solidariedade. 
C) sedentarismo, tabagismo, dignidade, solidariedade e respeito às diferenças. 
D) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e desenvolvimento sustentável. 
E) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e reconhecimento de potencialidades. 

Questão 13 (Peso 0,75)  

A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para enfrentar o intenso processo 
de especialização na área da saúde. Esse processo tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e 
a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar, 
simultaneamente, a articulação das ações e dos saberes (PEDUZZI, 2001). 

O trabalho em equipe é destacado no conjunto das características do Programa de Saúde da Família 
(PSF), como um dos pressupostos mais importantes para a reorganização do processo de trabalho e 
como possibilidade de uma abordagem mais integral e resolutiva (BRASIL, 1997; 2001). 

A composição das equipes de saúde da família, inicialmente adotada no Brasil, integrando as variadas 
categorias profissionais da área da saúde, caracteriza o trabalho em equipe _______________ e 
pressupõe maior intercâmbio entre os profissionais e as ações que desenvolvem. Já o trabalho de 
variadas categorias profissionais, das diversas áreas do conhecimento, caracteriza o trabalho em equipe 
______________ conforme previsto para as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

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

A) multidisciplinar / integrado 
B) integrado / multidisciplinar 
C) integrado / multiprofissional 
D) multidisciplinar / multiprofissional 
E) multiprofissional / multidisciplinar 

Questão 14 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento 
e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem 
na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 
risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde (OPAS, 1999).  

São áreas de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental: 

A) Vigilância nutricional e alimentar; Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos. 

B) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

C) Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância da qualidade da água para consumo humano; 
Vigilância de poluentes atmosféricos e contaminantes químicos. 

D) Vigilância de processos e espaços de escola, creche asilos e presídios, Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

E) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância do armazenamento, transporte e uso de tecnologias para a 
saúde. 
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Questão 15 (Peso 0,75)  

“Medir qualidade e quantidade em programas e serviços de saúde é imprescindível para o planejamento, 
a organização, a coordenação/direção e a avaliação/controle das atividades desenvolvidas, sendo alvo 
dessa medição: os resultados, os processos e a estrutura necessária ou utilizada, bem como as 
influências e repercussões promovidas no meio ambiente” (BITTAR, 2001, p.21), que dão origem aos 
indicadores. 

Sobre os indicadores de estrutura, processo e resultado, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de estrutura estão relacionados à parte física de uma instituição, aos seus 
funcionários, aos equipamentos disponíveis e aos móveis, entre outros aspectos. 

(   ) Os indicadores de resultados estão relacionados às atividades de cuidados realizadas para o 
paciente, ou seja, monitoram tanto as atividades meio, quanto as atividades fins. 

(   ) Os indicadores de processo estão relacionados às condições de saúde de uma determinada 
população e a fatores demográficos, socioculturais, econômicos e políticos que afetam o 
alcance das metas institucionais. 

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

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

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,75)  

O tecido conjuntivo é o componente tecidual predominante da unidade gengival e do ligamento 
periodontal. Seus principais componentes são: fibras colágenas (cerca de 60%,), fibroblastos (5%), 
vasos, nervos e matriz (35%). As fibras colágenas são responsáveis pela resistência e tônus da gengiva.  

O tecido conjuntivo é composto por diferentes tipos de células, numere a segunda coluna de acordo com 
a primeira. 

(1) Mastócitos                 (   ) Também chamado de leucócitos polimofornucleares. 
(2) Macrófagos         (   ) Desempenha função de fagocitose e síntese no tecido. 
(3) 
(4) 

Fibroblastos    
Granulócitos neutrófilos      

(   ) Produz substâncias vasoativas que afetam a função do sistema 
microvascular e controla o fluxo de sangue através do tecido. 

  (   ) Relacionado com a produção de vários tipos de fibras 
encontradas no tecido conjuntivo, participa da síntese de sua 
matriz.  

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

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

Questão 17 (Peso 0,50)  

Segundo Lindhe (1999, p.3), “A principal função do periodonto é inserir o dente no tecido ósseo e nos 
maxilares e manter a integridade da superfície da mucosa mastigatória e da cavidade oral”.  

São os tecidos que compõem o periodonto: 

A) gengiva, bainha epitelial de Hertwig e osso aveolar. 
B) osso alveolar, gengiva livre e ligamento periodontal. 
C) gengiva, ligamento periodontal, cemento radicular e osso alveolar.  
D) osso alveolar, bainha epitelial de Hertwig e ligamento periodontal. 
E) gengiva, ligamento periodontal, células de Langerhans e osso alveolar. 
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Questão 18 (Peso 0,50)  

A gengivite é uma manifestação inflamatória e imunológica da gengiva. Dá-se pelo acúmulo de placa 
bacteriana supra gengival e rompimento do equilíbrio agressão/defesa. Constitui-se um processo 
inflamatório que deve ser prevenido e tratado.  

Para o diagnóstico/tratamento da Gengivite, o profissional deve 

A) remover/tratar os fatores retentivos de placa. 
B) utilizar o controle químico da placa (apenas quando necessário e por um tempo limitado). 
C) promover ações educativas para controle de placa, realizar raspagem e polimento supra gengival. 
D) realizar a avaliação do controle de placa, avaliação da presença de sangramento, avaliação de 

alterações sistêmicas ou presença de tabagismo que possa influenciar o estado periodontal.  
E) monitorar e controlar os fatores de risco como diabetes, gravidez, alterações hormonais. Nos casos 

que se relacionarem com alterações sistêmicas ou medicamentosa, deve se avaliar a intervenção 
sobre esses fatores.  

Questão 19 (Peso 0,50)  

Sobre a cárie dental, um dos principais agravos em saúde bucal, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas.     

(   ) A lesão cariosa é considerada como manifestação clínica de uma infecção bacteriana. 
(   ) O tratamento restaurador da cárie, por si só, é capaz de controlar o processo da doença, não 

sendo necessário intervir sobre os fatores determinantes.  
(   ) O processo contínuo de desmineralização e remineralização do tecido dentário é influenciado 

apenas por dois fatores determinantes: dieta e hospedeiro. 
(   ) As ações de abordagem coletiva são: ações de vigilância sobre risco e necessidades em 

Saúde Bucal, ações de promoção à saúde, ações educativas e preventivas e universalização 
do acesso à escova e ao dentifrício fluoretado. 

(   ) Os principais fatores de risco para a cárie dentária são: os fatores culturais e socioeconômicos, 
falta de acesso ao flúor, deficiente controle mecânico do biofilme (placa bacteriana), consumo 
excessivo e frequente de açúcar e xerostomia. 

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

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

 

Questão 20 (Peso 0,75)  

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) atinge o sistema imunológico do indivíduo, tornando-o 
susceptível ao desenvolvimento de infecções oportunistas e neoplasias malignas. As lesões bucais estão 
fortemente associadas à infecção ao Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV), sendo que os 
portadores apresentam, geralmente, os primeiros sinais clínicos da doença na cavidade bucal. 

Sobre a AIDS e as manifestações bucais, é correto afirmar que  

A) as lesões orais associadas à infecção do vírus HIV podem ser fúngicas, bacterianas e virais, além de 
processos neoplásicos e lesões de natureza desconhecida 

B) com o início da terapia anti-retroviral (TARV), os pesquisadores verificaram uma redução na 
ocorrência de infecções oportunistas e na prevalência das manifestações bucais. 

C) a principal característica patológica do vírus da imunodeficiência humana é a diminuição progressiva 
da imunidade celular e o, consequente, aparecimento de infecções bacterianas e neoplasias 
malignas. 

D) em pacientes HIV positivos, alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento precoce dessas 
lesões: linfócitos T-CD4 abaixo de 100 células/mm3, carga viral elevada, xerostomia, higiene bucal 
precária e uso de tabaco. 

E) a AIDS é a mais grave manifestação clínica da doença, causada pela infecção do HIV. Os portadores 
apresentam, geralmente, os primeiros sinais clínicos da doença na pele e, posteriormente, na 
cavidade oral. Assim, a realização do diagnóstico precoce pelo cirurgião dentista é muito importante 
para tomada de decisão breve, o que beneficiará o portador em relação aos resultados do tratamento. 
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Questão 21 (Peso 0,50)  

Nos casos de lesões dentárias traumáticas, o atendimento de urgência deve ocorrer na unidade 
_________________, podendo haver encaminhamento para _________________ ou 
_________________, de acordo com a gravidade e extensão do trauma e das condições físicas do 
usuário.  

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

A) de pronto atendimento / unidade básica / hospitalar 
B) básica / Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) / hospital 
C) de saúde da família, unidade básica / Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 
D) básica/ unidade de pronto atendimento/ Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) 
E) de pronto atendimento / unidade de saúde da família / Centro de Especialidades Odontológicas 

(CEO) 

Questão 22 (Peso 1,00)  

Sobre o abcesso apical agudo, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas.  

(   ) A unidade não é sensível à percussão e a palpação. 
(   ) A dor é de baixa intensidade, continua e sem formação de pus. 
(   ) Uma tumefação no fundo do vestíbulo pode estar presente e apresentar mobilidade dental. 
(   ) A dor e o mal estar provocados pelo abscesso apical agudo têm aumento progressivo e rápido 

com características de um processo inflamatório agudo na região do periápice.  
(   ) A radiografia pode apresentar aspecto normal da área apical ou mostrar um ligeiro 

espessamento da lâmina dura. Quando uma área de rarefação está presente, pode-se dizer 
que ocorreu a agudização de um processo crônico (Abscesso Fenix). 

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

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

Questão 23 (Peso 0,50)  

A disfunção temporomandibular (DTM) envolve sinais e sintomas clínicos musculares e articulares 
relacionados ao sistema estomatognático. Dentre as alterações articulares, o __________________ 
ocorre quando o disco encontra-se deslocado à frente do côndilo quando a boca está fechada, mas 
recupera um melhor posicionamento quando aquele translada para uma posição protusiva. 

A) ruído articular 
B) deslocamento do disco 
C) deslocamento do disco com redução 
D) deslocamento do disco sem redução 
E) deslocamento do disco com inflamação retrodiscal 

Questão 24 (Peso 0,75)  

A dor orofacial além de ser uma experiência desagradável, inclui condições de dor associadas com os tecidos 
duros e moles da cabeça, pescoço e estruturas intra-orais. Quanto à origem e características clínicas da dor, 
é correto afirmar que 

A) a enxaqueca é o tipo mais comum de dor psicogênica. 
B) a dor de dente neuropática contínua é caracterizada por dores persistentes, contínuas e assemelha-se à 

nevralgia do trigêmeo. 
C) a dor de dente de origem miofascial tem sido descrita como dor referida de pontos-gatilhos miofasciais. 

Apresenta-se de forma pulsátil e aumenta com o envolvimento do músculo. 
D) a dor de dente de origem no seio sinusal é caracterizada por uma dor constante e imprecisa em vários 

dentes superiores e posteriores de um lado e tende a diminuir quando se abaixa a cabeça. 
E) as características clínicas de dor de dente de origem cardíaca incluem: presença cíclica de dor na 

mandíbula ou no dente, que aumenta com atividades físicas e que diminui com tabletes de nitroglicerina. 
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Questão 25 (Peso 0,75)  

As lesões orais associadas com a infecção do vírus HIV podem ser fúngicas, bacterianas e virais, além 
de processos neoplásicos e lesões de natureza desconhecida. Elas também podem ser agrupadas em 
três grupos.  

Considerando os agrupamentos das lesões orais, numere segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Grupo I                       (   ) Ulcerações atípicas e doenças de glândulas salivares.   
(2) Grupo II                      (   ) Osteomielite, distúrbios neurológicos, sinusite e carcinoma epidermóide. 
(3) Grupo III                    (   ) Infecções virais por citomegalovírus (CMV), vírus herpes, papiloma vírus e 

varicela-zoster. 
  (   ) Candidíase, leucoplasia pilosa, gengivite úlcero necrosante aguda (GUNA) e 

sarcoma de Kaposi. 

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

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

Questão 26 (Peso 1,00)  

Segundo Fejerskov e Kidd (2015), o termo cárie dentária é usado para descrever os resultados – sinais e 
sintomas – de uma dissolução química da estrutura dentária. Considerando a doença cárie e o seu 
diagnóstico, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

 
(   ) As lesões de cárie são sítio-dependentes uma vez que se desenvolvem em superfícies mais 

susceptíveis, devido às alterações químicas e estruturais do tecido dental. 
(   ) A transiluminação por fibra ótica é um método suplementar de diagnóstico aceito para detectar 

a doença cárie em superfícies proximais de dentes anteriores. Nesse método, a luz visível é 
transmitida pelo dente a partir de uma fonte luminosa intensa. 

(   ) As caraterísticas clínicas de uma lesão ativa e não cavitada em esmalte incluem: superfície 
opaca esbranquiçada/amarelada com perda do brilho e, em casos mais severos, estrias 
brancas horizontais finas com distribuição simétrica em dentes homólogos, mostrando a alta 
atividade de cárie. 

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

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

Questão 27 (Peso 1,00)  

As lesões traumáticas nos dentes decíduos podem influenciar o crescimento e a maturação de seus 
sucessores. Isto ocorre devido à próxima relação entre os ápices dos dentes decíduos e dos 
permanentes em desenvolvimento. Considerando o traumatismo dentário na infância e suas 
repercussões na dentição permanente, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) Quanto menor a idade em que a criança sofre o trauma, maiores serão as chances de 
sequelas para o(s) dente(s) permanente(s). 

(   ) Manchas brancas ou amarelo-amarronzadas em um incisivo permanente são uma 
manifestação de trauma sofrido durante os estágios de formação do germe dental. 

(   ) Dilacerações na coroa ou raiz são curvaturas resultantes do trauma que podem comprometer 
a erupção dental e, consequentemente, requerem tracionamento ortodôntico. 

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

A) F F V   
B) F V F   
C) F V V   
D) V V F 
E) V F F 
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Questão 28 (Peso 0,75)  

O tratamento restaurador/reabilitador tem como objetivo recuperar a anatomia da estrutura dental de 
forma que promova uma adequada distribuição de forças, garantindo estabilidade e harmonia funcional. 
Dentre as características relacionados à oclusão, posições e relações mandibulares que podem ser 
consideradas características da oclusão patológica, destaca-se _________________.  

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é: 

A) a axialidade de forças 
B) a relação de oclusão cêntrica 
C) o aumento do espaço funcional livre 
D) a guia anterior com desoclusão dos dentes posteriores 
E) os movimentos excursivos laterais com contato apenas no lado de trabalho 

Questão 29 (Peso 0,75)  

De acordo com Andreasen et al (2001), um traumatismo pode ser definido como uma interrupção na 
continuidade dos tecidos e a cicatrização como o restabelecimento dessa continuidade. Os traumatismos 
dentais têm sido classificados de acordo com uma variedade de fatores e condutas terapêuticas 
direcionadas devem ser adotadas. Quanto ao trauma dental, é correto afirmar que 

A) em casos de trauma coronário envolvendo esmalte e dentina com exposição pulpar, deve-se optar 
pelo capeamento pulpar.  

B) o período ideal de contenção, nos casos de traumatismo ao ligamento periodontal sem envolvimento 
da tábua óssea, é de cerca de 12 semanas. 

C) na concussão ocorre o envolvimento das estruturas de suporte do dente e, clinicamente, observa-se o 
aumento de mobilidade, mas sem deslocamento do dente. 

D) a anquilose progressiva é sempre induzida quando todo o ligamento periodontal é removido antes do 
reimplante ou mesmo após uma secagem extensa do dente realizada previamente ao implante.  

E) a indicação pela colagem do fragmento dental, em casos de fratura coronária envolvendo esmalte e 
dentina sem exposição pulpar, depende da condição do fragmento, que deve ser mantido úmido. 
Quando presente múltiplos pedaços, estes devem ser colados individualmente ao dente. 

Questão 30 (Peso 0,75)  

A consulta regular ao profissional de saúde favorece o diagnóstico precoce do câncer, o que contribui 
para a redução do seu estágio de apresentação e, consequentemente, possibilita um melhor prognóstico 
da doença. Dentre os tipos de câncer bucal, o carcinoma de células __________ é uma malignidade 
epitelial primária localmente invasiva com expansão ____________. Sua forma mais comum é a nódulo-
ulceradas que se inicia como uma pápula firme e desenvolve uma depressão central com aspecto 
umbilical. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, a lacuna do trecho acima é: 

A) basais/ lenta 
B) basais/ rápida 
C) de Merkel / lenta 
D) de Merkel / rápida 
E) adenoides escamosas / rápida 

Questão 31 (Peso 0,75)  

A receita de controle especial é regulamentada pela Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de 
Vigilância Sanitária. Segundo o regulamento, essa receita deve ser preenchida em _______ e tem validade 
de apenas ____ dias, contados a partir da data de sua emissão. Dentre os medicamentos que fazem parte da 
lista de substância sujeitas a controle especial, destacam-se a codeína e o tramadol, analgésicos de ação 
central. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, a lacuna do trecho acima é: 

A) três vias / 45 
B) três vias / 15 
C) única via / 30 
D) duas vias / 30 
E) duas vias / 15 
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Questão 32 (Peso 1,00)  

O conhecimento sobre os cuidados na anestesia, sedação e prescrição de medicamentos são 
imprescindíveis para o cirurgião-dentista no seu dia a dia clínico. Alguns grupos de pacientes a exemplo 
de gestantes, crianças, idosos e portadores de doenças sistêmicas merecem cuidados adicionais.  

Com relação ao atendimento odontológico, é correto afirmar que 

A) o aumento da gordura em detrimento da massa muscular em idosos provoca aumento da atividade de 
fármacos hidrossolúveis como o paracetamol. 

B) os pacientes diabéticos que fazem uso de insulina de forma controlada devem realizar a profilaxia 
antibiótica cirúrgica de forma rotineira, evitando complicações agudas. 

C) a articaína atravessa a placenta mais rapidamente que os demais agentes anestésicos, e quando 
doses excessivas são administradas na gestante podem provocar a metemoglobinemia. 

D) o diazepam e o hidrato de coral são os benzodiazepínicos recomendados para realizar a sedação 
consciente em crianças, pois apresentam vantagens sobre outros sedativos, a exemplo da hidroxizina 
e midazolam. 

E) o uso de soluções anestésicas locais que contenham epinefrina ou vasoconstrictores similares deve 
ser evitado nos pacientes em tratamento com antidepressivos tricíclicos, devido ao elevado risco de 
redução brusca da pressão arterial. 
 

Questão 33 (Peso 1,00)  

O controle do câncer da cabeça e pescoço é um dos grandes desafios que a saúde pública enfrenta 
devido ao elevado número de mortes associado à doença. Para 2016, estima-se 15.490 novos casos de 
câncer bucal, sendo 11.140 homens e 4.350 mulheres (INCA, ANO).  
Com relação ao câncer bucal, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) Os locais de aparecimento mais comuns do carcinoma verrucoso na mucosa oral incluem o 
vestíbulo mandibular, a mucosa jugal e o palato duro. 

(   ) O melanoma é um neoplasma maligno de origem melanocítica, que apresenta semelhanças 
clínicas com o nevo melanocítico. Na distinção clínica entre as duas lesões, o melanoma 
apresenta assimetria e bordas irregulares. 

(   ) O carcinoma de células escamosas apresenta variações clínicas que são classificadas como: 
exofítica, endofítica, leucoplásica e eritroplásica. A lesão exofítica típica caracteriza-se por 
uma área central ulcerada, de forma irregular e deprimida, com uma borda circundante 
“enrolada” de mucosa normal, vermelha ou branca. 

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

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

Questão 34 (Peso 0,75)  

Um paciente é agredido com um soco no lado esquerdo da face e se apresenta na emergência, 
consciente, deambulando, entretanto mostra: rinorragia leve, dificuldade de abertura bucal, edema 
periorbital lado esquerdo, equimose subpalpebral esquerda, perda de sensibilidade em pálpebra inferior 
e asa do nariz do mesmo lado. Esse paciente deve apresentar fratura 

A) de maxila e nariz 
B) de nariz e  de mandíbula 
C) de osso frontal do lado esquerdo 
D) naso-órbito-etimoidal e osso frontal 
E) de zigoma e possível fratura de órbita 
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Questão 35 (Peso 0,75)  

As radiografias convencionais, normalmente, identificam as fraturas faciais, mesmo que sem a riqueza 
de detalhes que uma tomografia computadorizada pode proporcionar. Entretanto, há situações em que a 
tomografia é imprescindível para a identificação da fratura.  

A tomografia é estritamente necessária para o diagnóstico por imagem de fratura de 

A) nariz. 
B) órbita. 
C) zigomático. 
D) bloco alveolar. 
E) côndilo mandibular. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

 

Questão 36 (Peso 1,00)  

O planejamento em saúde vem se consolidando por um processo de contribuições de inúmeros 
estudiosos, acadêmicos, entre outros. Dois principais autores – Mario Testa e Carlos Matus - 
desenvolveram métodos de planejamento que passaram a compor os espaços de gerenciamento do 
sistema público de saúde, sendo até mesmo aplicados no campo privado. Esses métodos, difundidos e 
muito utilizados no Brasil, sustentam o planejamento em saúde na União, nos Estados e nos Municípios.  
 
Sobre o planejamento em saúde, é correto afirmar que 

 
A) a categoria poder ainda é de pouca importância. 
B) o processo decisório envolve apenas os ocupantes de cargo executivo. 
C) os métodos podem ser substituídos pelos modelos de avalição em saúde. 
D) as necessidades podem ser reprogramadas após o atendimento às normas. 
E) a análise da situação de saúde tem grande relevância para a execução do método de planejamento. 

 

Questão 37 (Peso 1,00)  

“A prática de programação em saúde foi inaugurada na América Latina com a elaboração do método 
CENDES-OPS, cujo eixo central era a busca da transposição dos princípios do planejamento econômico 
para o campo social e, especificamente, para a saúde. Marcado fundamentalmente pelo viés 
economicista, o método CENDES-OPS, entretanto, buscava aproximar-se da especificidade do setor 
saúde, basicamente em sua proposta de diagnóstico. Esta constitui uma ampla aplicação da visão 
ecológica do processo saúde-doença, incluindo variáveis próprias do ambiente físico, biológico e social, 
além das exclusivamente sanitárias” (TEIXEIRA, 2010, p. 18). 

Sobre o método CENDES-OPS e os métodos de programação em saúde no Brasil, é correto afirmar que 

A) o método CENDES-OPS preconizava o enfoque normativo. 
B) o método CENDES-OPS apresentou inúmeras críticas ao método de planejamento estratégico. 
C) o método CENDES-OPS incluiu diversas categorias para análise das ações, como poder e 

vontade política. 
D) essa lógica de programação não fez parte do planejamento em saúde do Sistema Único de Saúde 

Brasileiro. 
E) o método CENDES-OPS abordou o enfoque situacional, a ideia de problema de saúde e 

conceituou o Ator Social. 
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Questão 38 (Peso 1,00)  

A Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) integra a rede de serviços 
do SUS voltados à promoção, à vigilância e à assistência para o desenvolvimento das ações de 
Saúde do Trabalhador. Visando a integralidade do cuidado, a Saúde do Trabalhador, assim como os 
demais componentes da Vigilância em Saúde, deve inserir-se loco-regionalmente, sob a coordenação 
da Atenção Primária à Saúde (APS). 

Sobre o gerenciamento das condutas em Saúde do Trabalhador, na atenção primária, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas:  

(   ) A atividade de “dona de casa” é considerada como ocupação. 
(   ) A emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pode ser solicitada à empresa 

ou emitida na atenção primária. 
(   ) Caso exista a suspeita, mas ainda não seja possível estabelecer a relação do adoecimento 

com a situação de trabalho, deve-se discutir o caso com a Equipe do Cerest. 
(   ) O paciente que estiver sem trabalho no momento do preenchimento da ficha de identificação 

deve ser considerado trabalhador pela sua história pregressa de trabalho. 

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

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

Questão 39 (Peso 1,00)  

Dado que as histórias das mulheres, na busca pelos serviços de saúde, expressam discriminação, 
frustrações e violações dos direitos e aparecem como fonte de tensão e mal-estar psíquico-físico e, 
dentro de um marco ético que garanta a saúde integral e seu bem-estar, a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) destaca como princípios essenciais e indissociáveis para que as 
ações de saúde se traduzam na resolução dos problemas identificados: 

A) Humanização e Qualidade. 
B) Qualidade e Fortalecimento das mulheres. 
C) Humanização e Promoção do auto-cuidado.  
D) Promoção do auto-cuidado e Satisfação das usuárias. 
E) Promoção do autocuidado e Fortalecimento das mulheres. 

Questão 40 (Peso 1,00)  

As análises da situação de saúde da população brasileira identificam avanços importantes traduzidos na 
redução significativa de alguns problemas, redução menos significativas ou mesmo estabilidade ou ainda 
problemas que apresentam tendência ao crescimento (FIOCRUZ,2012). 

No que se refere à tendência do perfil epidemiológico da população infantil no Brasil, é correto afirmar 
que 

A) as causas externas, acidentes e violências, são, atualmente, os maiores problemas de Saúde 
Pública. Contudo, a população infanto-juvenil é pouco susceptível às causas externas. 

B) a taxa bruta de mortalidade continuará crescendo e a taxa de mortalidade infantil deverá seguir 
uma trajetória de estabilização, favorecida pelos programas de distribuição de renda e pelo 
aumento da escolaridade. 

C) a obesidade apresenta reduzida prevalência entre as crianças, considerando o grupo das doenças 
crônicas não transmissíveis e os problemas-chave com efeitos danosos à saúde da população e à 
crescente demanda por serviços de saúde.   

D) as doenças infecciosas estão apresentando um quadro positivo de redução, dado o avanço das 
políticas de saneamento, de melhorias habitacionais, o fortalecimento da atenção primária à saúde 
e o desenvolvimento de inovações biotecnológicas. 

E) há uma disparidade nos quadros de prevalência da desnutrição entre crianças do meio urbano em 
relação ao meio rural. Entretanto, as diferenças entre campo e cidade reduziram, ao longo do 
tempo, no conjunto do país, revelando uma das características mais simétricas do processo de 
desenvolvimento econômico e social em curso nos últimos anos. 
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Questão 41 (Peso 1,00)  
A compreensão da relação entre a família, instituição composta por pessoas, que se insere em 
determinado contexto social, e o sistema de saúde, perpassa por melhores entendimentos sobretudo 
acerca das configurações dessa família − seus arranjos, seus contextos, seu processo social de trabalho 
e vivência, sua cultura – que  toma características bem peculiares nesse nosso tempo de diversidade e 
transição demográfica e epidemiológica. Enfim, cabe a todos compreender a família como unidade de 
produção social, que tem de ter suas necessidades sociais e de saúde atendidas. 

Considerando a relação da família com as Políticas de Saúde, no Brasil, é correto afirmar que 

A) algumas Políticas de Saúde têm tido bons resultados. 
B) a omissão do Estado na saúde das pessoas é difícil de ser percebida. 
C) os determinantes sociais em saúde têm baixa influência na vida das pessoas. 
D) o vínculo serviços-usuários é dispensado no processo de humanização na saúde. 
E) a estratégia de saúde da família vem atendendo a todas as necessidades das pessoas, com 

cobertura de mais de 50%. 

 

 

Questão 42 (Peso 1,00)  

A situação do aleitamento materno no Brasil tem melhorado. Estudos mostram que a tendência de 
aumento da prática da amamentação é progressiva e persistente, porém ainda há espaço para melhorias 
(SENA; SILVA; PEREIRA, 2007). 

Sobre a amamentação, é correto afirmar que 

A) a amamentação é sempre indicada. 
B) a amamentação é contraindicada para as mães portadoras de tuberculose. 
C) a amamentação é contraindicada para as mães portadoras de Hepatite B ou Hepatite C, mesmo 

quando ausentes fissuras mamilares. 
D) os benefícios do leite materno para a criança superam os possíveis malefícios da exposição à 

nicotina via leite materno. Por isso, o cigarro não é uma contraindicação à amamentação. 
E) a amamentação é contraindicada para as mães que consomem álcool, ainda que o consumo seja 

eventual e não ultrapasse um cálice de vinho ou duas latas de cerveja. 

 

 

Questão 43 (Peso 1,00)  

O início precoce do aleitamento materno sem restrições tem como efeito 

A) o retardamento da “descida do leite”. 
B) o aumento do ingurgitamento mamário. 
C) a recuperação lenta do peso de nascimento. 
D) o aumento da incidência de hiperbilirrubinemia. 
E) a estabilização dos níveis de glicose do recém-nascido. 
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Questão 44 (Peso 1,00)  

A assistência pré-natal adequada, com a detecção e a intervenção precoce das situações de risco, bem 
como um sistema ágil de referência hospitalar, de regulação dos leitos obstétricos, além da qualificação 
da assistência ao parto são os grandes determinantes dos indicadores de saúde relacionados à mãe e 
ao bebê que têm o potencial de diminuir as principais causas de mortalidade materna e neonatal 
(BRASIL, 2013). 

Sobre o pré-natal de baixo risco, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) O diagnóstico de gravidez poderá ser feito pelo exame clínico, se o atraso menstrual for 
superior a 12 semanas, e torna-se desnecessária a solicitação do Teste Imunológico de 
Gravidez (TIG). 

(   ) A altura menor do que 1,45m, IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou obesidade e 
síndromes hemorrágicas ou hipertensivas são fatores que impedem a realização do pré-natal 
pelas equipes da atenção básica. 

(   ) O pré-natal, na Atenção Primária à Saúde, deve ser iniciado até a quarta semana de 
gestação. As consultas deverão ser mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28 e 36 
semanas e semanais no termo. Não existe alta do pré-natal. 

(   ) A gestante, cujo parto não ocorre até a 40ª semana, deve ser encaminhada para a avaliação 
do bem-estar fetal, incluindo avaliação do índice do líquido amniótico e monitoramento 
cardíaco fetal, com vistas à indução do parto normal. 

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

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

Questão 45 (Peso 1,00)  

É frequente a utilização do termo controle de natalidade como sinônimo de planejamento reprodutivo, 
todavia se tratam de conceitos diferentes. O controle de natalidade implica imposições do governo sobre 
a vida reprodutiva de homens e mulheres. O planejamento reprodutivo baseia-se no respeito aos direitos 
sexuais e aos direitos reprodutivos (BRASIL, 2010).  

Na atenção ao planejamento reprodutivo da mulher, é correto afirmar que 

A) as mulheres, no climatério, não têm indicação para o uso de contraceptivos,  
B) o dispositivo intrauterino (DIU) é considerado um método contraceptivo seguro para uso em nulíparas 

muito jovens. 
C) o diafragma, no pós parto, é um bom método para mulheres motivadas a usá-lo e bem orientadas, 

dispensando-se a repetição da medida do diafragma após cada parto.  
D) o método contraceptivo mais indicado no pós-abortamento não complicado, nos primeiros três meses, 

é o que permite a recuperação rápida da fertilidade, após a interrupção de uma gestação. 
E) o dispositivo intrauterino (DIU) é um bom método para ser utilizado pela mulher que está 

amamentando. Pode ser inserido, imediatamente, após o parto, ou a partir de quatro semanas pós-
parto, desde que ocorra o retorno da menstruação. 

Questão 46 (Peso 1,00)  

A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher deve contemplar a população feminina acima de: 

A) 9 anos 
B) 10 anos 
C) 11 anos 
D) 12 anos 
E) 14 anos 
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Questão 47 (Peso 1,00)  

A taxa de detecção de HIV/Aids em menores de 5 anos caiu 36% nos últimos seis anos, passando de 
3,9 casos por 100 mil habitantes, em 2010, para 2,5 casos por 100 mil habitantes, em 2015. Os dados 
são do Boletim Epidemiológico HIV/Aids de 2016, lançado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 
30, por ocasião do Dia Mundial de Luta contra a Aids, celebrado em 1º de dezembro. 
No diagnóstico, o Brasil passou dos 80%, em 2012, para 87%, em 2015 – o que equivale a 715 mil 
pessoas já diagnosticadas no país. A meta está sendo alcançada por meio da ampliação da testagem, 
uma das frentes da nova política de resposta ao HIV/Aids no Brasil: apenas em 2015, por exemplo, 
foram realizados 8,5 milhões de testes. Os maiores incrementos foram observados na meta relacionada 
ao tratamento, que passou de 44%, em 2012, para 64%, em 2015, ou 455 mil pessoas. Na meta 
referente à supressão da carga viral, o país passou de 75%, em 2012, para 90% em 2015, ou 410 mil 
pessoas. 
Outro dado expressivo revelado pelo novo Boletim é a queda de 42,3% na mortalidade nacional por Aids 
em 20 anos: de 9,7 óbitos por 100 mil habitantes, em 1995, para 5,6 óbitos por 100 mil habitantes em 
2015. 
Disponível em: <http://www.aids.gov.br/noticia/2016/brasil-registra-reducao-de-36-em-transmissao-de-
hivaids-de-mae-para-filho>. Acesso em: 30 nov. 2016. 

Considerando as informações do texto e os aspectos relativos à transmissão vertical das Infecções 
Sexualmente Transmissíveis e da AIDS, é correto afirmar que 

A) houve uma queda expressiva de 42,3% na mortalidade nacional por Aids em 1995. 
B) a transmissão vertical da hepatite B pode ocorrer na próxima gestação de mães com anti-HBs 

altamente reagente. 
C) a partir de quatro a seis semanas de vida até a definição do diagnóstico da infecção pelo HIV, a 

criança deve receber quimioprofilaxia para pneumonia provocada pelo Pneumocystis jirovecii. 
D) a meta referente à supressão da carga viral no Brasil é deficiente, visto que evoluiu menos de 10% 

entre os anos estudados. 
E) os recém-nascidos são vacinados contra Hepatite B, após o nascimento, por isso os anticorpos de 

defesa da vacina impedem a transmissão vertical da hepatite. 

Questão 48 (Peso 1,00)  

Exame muito utilizado para mulheres com lesão palpável ou impalpável na mama. A 
__________________________________é o ato de remoção cirúrgica dessa lesão com corte por 
congelamento, indicada para obter diagnóstico tecidual imediato. 

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

A) biopsia com agulha 
B) biopsia excisional 
C) aspiração com agulha fina 
D) biopsia linfonodo sentinela 
E) biopsia estereotática com agulha 

Questão 49 (Peso 1,00)  

A anemia falciforme é a doença hereditária mais comum no mundo e no nosso país. No Brasil 
nascem cerca de 3.500 crianças, por ano, com doença falciforme. Na Bahia, a cada 650 crianças 
que nascem, uma nasce com doença falciforme. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007) 

Sobre a Doença Falciforme, é correto afirmar que 

A) a sobrevida de pessoas com doença falciforme é normal e as complicações sérias são raras.  
B) as crianças com doença falciforme correm um grande risco de falha acadêmica e apresentam uma 

péssima taxa de formação escolar. Como em qualquer criança com doença crônica, a manutenção de 
uma boa saúde deve incluir avaliação psicológica e social.  

C) os pacientes com doença falciforme apresentam episódios de Acidente Vascular Cerebral (AVC) 
apenas após os 18 anos de idade.  

D) a doença é genética, curável, com alta morbimortalidade e predominância na população negra. 
E) a característica clínica principal da doença falciforme é a dor, entretanto, geralmente, não prejudica as 

atividades da vida diária e nem afeta, psicologicamente, as crianças e suas famílias. 
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Questão 50 (Peso 1,00)  

A adolescência é uma etapa do desenvolvimento marcada por muitas mudanças corporais próprias do 
processo de amadurecimento do ser humano e são necessárias ações para o adequado 
acompanhamento dessa população. Os profissionais da equipe NASF, que podem contar com 
fisioterapeutas e outros profissionais em sua composição, realizam o planejamento, monitoramento, 
avaliação e tratamento voltados para a saúde do adolescente, considerando três princípios: ética, 
privacidade e o sigilo. Neste contexto, é correto afirmar que 

A) a quebra do sigilo das informações confidenciadas ocorre sempre que houver risco de vida ou 
relevante para o adolescente e/ou terceiros, sendo que ele deve ser informado sobre o que ocorrerá. 

B) o adolescente nunca deve ser atendido sozinho, sendo sempre necessária a presença dos pais ou 
responsáveis, conforme preconizado. 

C) a ética deve estar pautada pelo princípio da autonomia e respeito, em detrimento da liberdade, 
prescritos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

D) a emissão de um juízo de valor é importante no atendimento oferecido para que as ações planejadas 
possam se aproximar da realidade dos adolescentes. 

E) os pais são chamados, após cada atendimento ao adolescente, para que as informações possam ser 
repassadas na sua ausência e assim não causar constrangimentos. 

 


