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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)  

Conforme o Referencial Curricular para Educação Infantil (1998) é na infância que as perspectivas 
sobre saúde bucal são estabelecidas. O trabalho educativo com pré-escolares deve ser priorizado, 
pois é nessa época que os indivíduos estão mais propensos a aprender e adquirir hábitos saudáveis 
de higiene oral e noções de conceitos em saúde bucal.  

Considerando, a educação em saúde como um pilar a ser desenvolvido na organização da atenção à 
saúde bucal por meio de ciclo de vida do indivíduo, é correto afirmar que  

A) a alimentação da criança, acima de 6 meses de idade, torna-se mais parecida com a de toda 
família.   

B) os pais não precisam se preocupar com a erupção dos dentes permanentes, pois só ocorre após 
13 anos.  

C) os pais devem estimular a introdução de alimentos saudáveis, que favoreçam a mastigação e 
limpeza dos dentes. 

D) os pais não devem se preocupar coma deglutição atípica, visto que com o tempo a criança 
abandona espontaneamente o hábito.  

E) os pais devem estimular que seus filhos escovem os dentes três vezes ao dia, após as refeições, 
deixando-os fazê-la com liberdade, sem supervisão. 

Questão 37 (Peso 1,00)  

A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelece a “utilização da epidemiologia para o 
estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática”.  

Sobre a utilização da epidemiologia na definição de prioridades em saúde bucal, analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os resultados do Projeto SBBrasil 2003 forneceram subsídios para a construção da Política 
Nacional de Saúde Bucal proposta em 2004, conhecida como “Brasil Sorridente”.  

(   ) O SB 2003 evidenciou as desigualdades regionais e o perfil de doenças para as quais ainda 
não havia dados em termos regionais e nacionais, como as oclusopatias e a fluorose dentária. 

(   ) O enfoque epidemiológico nos serviços de saúde odontológicos está relacionado à realização 
de inquéritos de âmbito nacional pelo Ministério da Saúde. 

(   ) O Brasil possui uma série histórica de informações sobre cárie dentária (índice CPO-D) para a 
idade índice de 12 anos desde as primeiras décadas do século XX. 

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

A) V F V F 
B) V V V F 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 38 (Peso 1,00)  

O SB Brasil 2010 analisou as condições de saúde bucal da população brasileira com relação às 
principais doenças bucais e a utilização de serviços de saúde. Os resultados desse levantamento de 
base nacional constituem-se importante informação para o planejamento de ações e serviços e para o 
estabelecimento de diretrizes para a política de saúde bucal no âmbito nacional e municipal. (BRASIL, 
2011)  
A partir da análise da série histórica dos indicadores de saúde bucal, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  
 
(   ) O CPO-D aos 12 anos apresentou redução importante entre 1986 e 2010, tendo o componente 

cariado apresentado comportamento semelhante. 
(   ) A tendência de redução da cárie observada aos 12 anos entre 1986 e 2010 tem magnitude 

semelhante àquela observada para a dentição decídua entre 2003 e 2010. 
(   ) Para a população adulta (35 a 44 anos), entre 2003 e 2010, observou-se redução do  ataque 

de cárie e com relação ao acesso a serviços odontológicos mantem-se a prevalência de 
procedimentos mutiladores. 

(   ) Em relação às doenças periodontais, as suas formas mais graves aparecem de modo mais 
significativo nos adultos (35 a 44 anos), enquanto nos idosos, têm pequena expressão em 
decorrência do elevado número de dentes perdidos. 

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

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

Questão 39 (Peso 1,00)  

Para o planejamento das atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica é necessário destacar a 
importância da epidemiologia. Através de sua utilização é possível conhecer o perfil da distribuição 
das principais doenças bucais, monitorando risco e tendências e avaliando o impacto das medidas 
adotadas (PEREIRA et al, 2003).  

Em relação a epidemiologia em saúde bucal, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas.   

(   ) A qualidade da informação epidemiológica independe de como esses aspectos são planejados 
e tratados pela equipe de saúde bucal na atenção básica.  

(   ) O objeto de estudo da epidemiologia é denominado processo saúde-doença, porque essa 
expressão é a que melhor define a complexidade e a dinâmica do fenômeno. 

(   ) O nível de saúde-doença não se relaciona com o resultado de múltiplas causas que se 
traduzem em forças que interagem de forma continua e complexa produzindo múltiplos efeitos. 

(   ) A epidemiologia ainda necessita investir em tecnologias que permitam descrever as condições 
de saúde da população, avaliando os impactos gerados pelas ações para alterar, 
positivamente, a situação de saúde.  

(   ) Os estudos epidemiológicos buscam contribuir para identificar o nexo causal de algumas 
patologias, permitindo identificar alguns dos principais fatores de risco envolvidos na produção 
das doenças bucais relacionadas tanto a aspectos biológicos, quanto a aspectos sociais. 

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

A) V V V F F 
B) V F F F V 
C) V F V F F 
D) F V F F V 
E) F F V V V 
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Questão 40 (Peso 1,00)  

O Ministério da Saúde, através do Pacto de Indicadores da Atenção Básica em 2006 um instrumento 
nacional de monitoramento e avaliação das ações e serviços de saúde bucal, definiu indicadores para 
a saúde bucal referentes à atenção básica (BRASIL, 2006).   

São indicadores de saúde bucal: 

A) número de visitas domiciliares realizadas, cobertura da ação coletiva e escovação dental 
supervisionada. 

B) cobertura da ação coletiva, escovação dental supervisionada e cobertura de consultas de 
urgências realizadas em idosos. 

C) proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas 
individuais e número de visitas domiciliares realizadas.  

D) cobertura de primeira consulta odontológica programática, média de procedimentos odontológicos 
básicos individuais realizados pela equipe de saúde bucal e cobertura da ação coletiva, escovação 
dental supervisionada e cobertura de consultas de urgências realizadas em gestantes.  

E) cobertura de primeira consulta odontológica programática, média de procedimentos odontológicos 
básicos individuais realizados pela equipe de saúde bucal e cobertura da ação coletiva, escovação 
dental supervisionada e proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às 
ações odontológicas individuais.  

 
Questão 41 (Peso 1,00)  

Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) são unidades de referência para as Equipes de 
Saúde Bucal da Atenção Básica e, sempre integrados ao processo de planejamento loco-regional, 
ofertarão, de acordo com a realidade epidemiológica de cada região e município, procedimentos 
clínicos odontológicos complementares aos realizados na atenção básica (BRASIL, 2004).  

Sobre a organização dos serviços especializados em saúde bucal, é correto afirmar que  

A) os CEO são responsáveis pelas urgências que acometem a população, principalmente, as 
gestantes. 

B) os critérios de referência e contrarreferência devem ser definidos de modo que garantam o 
comando único e descentralizado.  

C) os pacientes podem buscar, espontaneamente, o serviço, considerando a demanda espontânea 
como princípio norteador de acesso a esses serviços. 

D) os pacientes que tiverem seu tratamento concluído são liberados, não sendo necessário retornar a 
unidade de origem, pois o centro constitui o último nível de cuidado do sistema. 

E) os pacientes com estado de saúde geral comprometido podem passar pelo tratamento 
odontológico nos centros de especialidades, enquanto estabilizam o quadro na Unidade Básica. 

 
Questão 42 (Peso 1,00)  

Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) são estabelecimentos de saúde bucal inscritos 
no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), classificados como clínica 
especializada/ambulatório de especialidade.  

A portaria nº 599/2006 estabelece que todo o centro de especialidades odontológicas deve realizar, 
dentre o elenco mínimo de atividades estabelecido, o atendimento a 
____________________________________________. 

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

A) Endodontia  
B) Periodontia especializada 
C) Cirurgia e traumatologia buco maxilo facial  
D) Odontologia para pacientes com necessidades especiais 
E) Estomatologia com ênfase no diagnóstico de câncer bucal  
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Questão 43 (Peso 1,00)  

As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal apontam para uma reorganização da atenção em 
saúde bucal. Sobre os pressupostos para reorientação do modelo de atenção e os princípios 
norteadores das ações de saúde bucal, é correto afirmar que 

A) o acompanhamento do impacto das ações de saúde bucal deve ser realizado por meio de 
indicadores de saúde ainda que estes indicadores apresentem registros complexos e 
descontínuos. 

B) a qualificação da atenção básica, com vistas à qualidade e resolutividade, é um compromisso que 
deve ser assumido, exclusivamente, pelos municípios que adotam a estratégia da saúde da 
família. 

C) os serviços de saúde devem ser organizados de forma usuário-centrada. Deste modo, o 
acolhimento caracteriza-se como primeiro ato de cuidado apesar de não contribuir para o aumento 
da resolutividade.  

D) a atuação profissional deve ser centrada na Vigilância à Saúde, com incorporação de ações de 
avaliação e acompanhamento dos danos, riscos e determinantes do processo saúde-doença, 
atuação intersetorial e ações sobre o território.  

E) o princípio da responsabilidade profissional assegura que o profissional esteja implicado com os 
problemas e demandas dos indivíduos sob seu cuidado eximindo-se, contudo, da 
corresponsabilidade de enfrentamento dos fatores associados com o processo saúde-doença do 
território em que atua.  

 

Questão 44 (Peso 1,00)  

Segundo a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) é correto afirmar que 

A) os procedimentos coletivos são ações educativo-preventivas que devem ser realizadas, 
unicamente, nas escolas, nos domicílios ou em associações. 

B) a higiene bucal supervisionada é uma ação de prevenção da cárie e da gengivite e, segundo a 
PNSB, deve ser realizada, preferencialmente, pelo cirurgião-dentista da estratégia da saúde da 
família. 

C) a criação de programas específicos de saúde bucal, com caráter verticalizado, para o grupo etário 
de 0 a 5 anos, é recomendada pela PNSB para que sejam identificadas e encaminhadas as 
crianças de alto risco ou com necessidades para atenção individual. 

D) os serviços odontológicos especializados, que devem ser ofertados minimamente pelos Centros 
de Especialidades Odontológicas, incluem as endodontias, os tratamentos cirúrgicos periodontais, 
tratamentos ortodônticos e procedimentos cirúrgicos compatíveis com a atenção secundária. 

E) os conteúdos de educação em saúde bucal devem ser pedagogicamente trabalhados, por meio de 
atividades educativas desenvolvidas, pelo cirurgião-dentista, pelo técnico de saúde bucal, auxiliar 
de saúde bucal e pelo agente comunitário de saúde, inclusive no momento das visitas 
domiciliares. 

 
Questão 45 (Peso 1,00)  

Educação em saúde bucal é o processo pelo qual as pessoas ganham conhecimento, se 
conscientizam e desenvolvem habilidades necessárias para alcançar a saúde bucal. 

Sobre a educação em saúde bucal, é correto afirmar que  

A) a educação em saúde deve potencializar, exclusivamente, a realização de palestras pela equipe 
de saúde bucal.   

B) o planejamento das ações educativas é papel da equipe de saúde, sendo permitida a participação 
de todos os integrantes da equipe.   

C) o agente comunitário de saúde não pode realizar a ação de escovação supervisionada na escola, 
mesmo que seja supervisionado pelo Assistente de Saúde Bucal e pelo Técnico de Saúde Bucal.  

D)  o conteúdo para as ações educativas coletivas em saúde bucal deve abordar, essencialmente: 
orientações gerais sobre dieta, tabagismo, uso de álcool e técnicas de escovação dental, 
independente da cultura local.  

E) as ações de educação em saúde só podem ser realizadas pelo cirurgião dentista, pois os técnicos 
em saúde bucal e os assistentes em saúde bucal, não são habilitados. Sua formação é voltada, 
apenas, para acompanhar os processos administrativos dos consultórios.  
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Questão 46 (Peso 1,00)  

A educação em saúde bucal é de suma importância para fortalecer a autonomia dos usuários no 
controle do processo saúde-doença e na condução de seus hábitos. Sua principal finalidade é o 
empoderamento dos sujeitos coletivos, tornando-os capazes de autogerirem seus processos de 
saúde doença e sua vida, com vistas à melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2006).  

Sobre os aspectos importantes a serem observados na educação em saúde, analise as opções e 
identifique com V as verdadeiras e com a F as falsas. 

(   ) Autopercepção em saúde bucal. 
(   ) Utilização da mesma linguagem para os diferentes grupos. 
(   ) Respeito à linguagem popular para encaminhar a construção conjunta da prática. 
(   ) Não é necessário respeitar a cultura local, pois muitas vezes essas prejudicam a mudança de 

hábitos, impossibilitando melhorias na saúde bucal. 
(   ) Os usuários devem ser capacitados para participar das decisões relativas à saúde, levando em 

consideração as diversas realidades, incluindo as possibilidades de mudanças. 

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

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

 

Questão 47 (Peso 1,00)  

Para vários autores, as formas de organização dos serviços de saúde referem-se aos modelos 
assistenciais. Parte assim da ideia de serviços e do cuidado inscritos numa determinada 
complexidade tecnológica, a qual está intimamente relacionada com a prática do trabalho em saúde 
voltada para assistir os usuários.  

Sobre os modelos assistenciais e suas relações com o trabalho em saúde, é correto afirmar que 

A) o modelo predominante no Brasil não prioriza a atenção individual. 
B) o modelo de vigilância da saúde predomina nos serviços de saúde brasileiros.  
C) o modelo médico assistencial privatista segue os fundamentos da chamada medicina flexneriana. 
D) a predominância de práticas curativistas nos serviços de saúde não permite a distinção dos 

modelos assistenciais. 
E) o dispositivo de acolhimento é um exemplo de modelo assistencial predominante e hegemônico, 

nos serviços de atendimento de Urgência. 
 
Questão 48 (Peso 1,00)  

“Em Vigilância epidemiológica (VE), todo o processo de notificação e investigação envolve algumas 
etapas. A notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita 
à autoridade sanitária [...]. Já a investigação está relacionada com a obtenção de informações 
complementares do caso notificado, com a finalidade de estabelecer as fontes e os mecanismos de 
transmissão e as medidas de controle de agravos” (ALMEIDA FILHO; PAIM, 2014, p. 645). 

Com relação aos tipos e às fontes de dados em VE, quando há registro incompleto de dados 
existentes, realiza-se  

A) vigilância sentinela. 
B) investigação especial. 
C) notificação de surtos. 
D) investigação extraepidemiológica. 
E) vigilância sentinela e investigativa de caso. 
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Questão 49 (Peso 1,00)  

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são definidos como “um conjunto de componentes inter-
relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem a informação para apoiar o processo 
de tomada de decisão e auxiliar no controle das organizações de saúde.” (FONSECA, 2015, p.10) 
Disponível em: <http://conjuntominimo.saude.gov.br>. Acesso em: 02 dez. 2016. 

Em relação aos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) reúne dados sobre os óbitos e permite a 
construção do perfil de mortalidade dos municípios e estados brasileiros.  

(   ) O Sistema de Informação Hospitalar (SIH), cuja origem está relacionada com o 
estabelecimento de um controle administrativo-financeiro, reúne dados sobre as internações 
ocorridas no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

(   ) O Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) é reconhecido como um SIS universal 
porque reúne dados sobre os nascimentos ocorridos na rede assistencial do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e na rede conveniada ao SUS.  

(   ) O Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), apesar da relevância para a análise da produção 
ambulatorial, tem como limite, no âmbito da saúde bucal, o fato de incluir o registro de 
procedimentos odontológicos realizados por cirurgiões-dentistas que atuam unicamente nos 
estabelecimentos de saúde da atenção básica. 

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

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

Questão 50 (Peso 1,00)  

 “A implementação da vigilância à saúde bucal, integrada estrategicamente ao Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde, traduz-se em um elemento essencial para [...] o progressivo reconhecimento 
das boas práticas do SUS pela população.” (MOYSÉS et al., 2013, p.166) 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102013000900161>. Acesso em: 05 dez. 2016. 

Sobre a vigilância em saúde bucal, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) A desarticulação e desintegração da saúde bucal, em relação a maioria dos sistemas 
nacionais de informação em saúde, configura-se em uma dificuldade para a estruturação da 
vigilância em saúde bucal no Brasil. 

(   ) Estabelecer o perfil epidemiológico dos problemas de saúde bucal da população brasileira é 
um objetivo perseguido pelos epidemiologistas, mas não se caracteriza como um dos 
propósitos da vigilância em saúde bucal.  

(   ) A homogeneidade metodológica entre os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal 
realizados em 1986, 1996 e o SB Brasil 2003 é identificada como uma facilidade para a 
estruturação da vigilância em saúde bucal no Brasil. 

(   ) O “Projeto Saúde Bucal dos Brasileiros – SB Brasil” é uma estratégia importante para a 
produção de dados primários de saúde bucal buscando conformar uma cultura de vigilância 
em saúde bucal que alcance os níveis mais descentralizados do Sistema Único de Saúde 
(SUS).  

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

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

 


