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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)
Questão 01 (Peso 0,50)
Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações
tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de
saúde, individuais e coletivas”.
Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e
com F as falsas.
( ) O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
( ) O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e
riscos à saúde.
( ) O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas
demandas dos usuários.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V F F
B) V F V
C) V V F
D) F F V
E) F V F
Questão 02 (Peso 0,50)
Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo
Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.
A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é
A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.
Questão 03 (Peso 0,50)
A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de
2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver,
ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos
à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL,
2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que
A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo
de vida.
B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para
implementação da política.
C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a
promoção do desenvolvimento sustentável.
D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a
importância das ações educativas em saúde.
E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão
de temas ligados à alimentação saudável.
Questão 04 (Peso 0,50)
De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único
de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e
movimentados sob fiscalização ______________________.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

da Conferência de Saúde
do Fundo Estadual de Saúde
da Agência Nacional de Saúde
da Comissão Intergestores Tripartite
dos respectivos Conselhos de Saúde
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Questão 05 (Peso 0,50)
Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de
trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em
2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de
Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a
conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material
biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação
de casos.
Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que
A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente
para uso posterior.
D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico
que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular
sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.
Questão 06 (Peso 0,75)
Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas
como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde,
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
( ) O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços
de saúde.
( ) O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por
utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da
saúde.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) F V V
B) F F V
C) V F V
D) V V F
E) V F F
Questão 07 (Peso 0,75)
A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando
a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela
organização econômica do país.
( ) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as
ofertas de exames de diagnóstico.
( ) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente
federativo em seu âmbito administrativo.
( ) A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de
comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVF
VVFF
FVVF
FVFV
FFVV
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Questão 08 (Peso 0,75)
A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como
campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção
dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3).
Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que
A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa
privada.
D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo
estabelecimento.
E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras
em seu território.
Questão 09 (Peso 0,75)
Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na
implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências
de saúde (BRASIL, 2013, p.12).
Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que
A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e
grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho
de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui
um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e
gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser
apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.
Questão 10 (Peso 0,75)
A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos
das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a
definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da
Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional.
Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e
serviços públicos de saúde é:
A)
B)
C)
D)
E)

atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

Questão 11 (Peso 0,75)
A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema
Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar,
através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado
e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). __________ é uma das diretrizes da PNH, relacionada
ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída
coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

Cogestão
Ambiência
Acolhimento
Clínica ampliada
Defesa dos direitos dos usuários
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Questão 12 (Peso 0,75)
O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em
saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre
os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.
Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de
planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em
saúde:
A)
B)
C)
D)
E)

Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Questão 13 (Peso 0,75)
O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização
do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação
interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as
Regiões de Saúde, é correto afirmar que
A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de
Saúde.
C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde
interestaduais.
D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do
Ministério da Saúde.
E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes
operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.
Questão 14 (Peso 0,75)
O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento
em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage
todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual
interagem diversos tipos de tecnologias [...].” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).
Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando
expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar
como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.
A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é
A)
B)
C)
D)
E)

Acolhimento
Ações educativas
Produção de vínculo
Saberes da clínica psicanalítica
Equipamento de ultrassonografia

Questão 15 (Peso 0,75)
Para que a vigilância seja capaz de acompanhar ______________ da dengue na área e sua curva
endêmica, é medida essencial ______________ dos casos ______________ à Vigilância
Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância
são as ______________. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em
nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos
dados.
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)
Questão 16 (Peso 0,50)
“As principais doenças bucais são a cárie dentária e a doença periodontal; juntas, são as primeiras
responsáveis pelas perdas dentárias na população. Mas, ao contrário do que se possa pensar, não é
normal ter essas doenças; elas podem ser prevenidas e seu desenvolvimento está intimamente ligado
às condições socioeconômicas e culturais das populações e, principalmente, refletem as desigualdades
sociais no acesso e na utilização de serviços de saúde” (SÃO PAULO, 2009, p. 23).
Sobre a cárie dental, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) A doença cárie é multifatorial.
( ) A doença cárie não depende da formação do biofilme.
( ) A doença cárie não possui relação com a perda da unidade dental.
( ) A doença cárie depende, exclusivamente, dos carboidratos consumidos à noite.
( ) A doença cárie depende de quatro fatores básicos: hospedeiro, microrganismo, substrato e
tempo. Fatores essenciais para sua instalação.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

FVVFV
FFFVV
VVFFF
VFVVF
VFFFV

Questão 17 (Peso 0,50)
O câncer da boca poderia ser evitado na maior parte dos casos. A principal estratégia é baseada na
prevenção primária, ou seja, no abandono ou na diminuição da exposição aos fatores de risco para a
doença. A prevenção primária deve ser realizada com cessação ou diminuição do consumo de
_____________. No caso das lesões labiais, a prevenção primária depende do controle da exposição
solar, seja esta de natureza ocupacional ou não. Na prevenção secundária, o Cirurgião-Dentista tem
uma contribuição muito relevante pelo seu conhecimento e técnica do exame intrabucal. As lesões mais
comuns de câncer bucal são de origem _____________.
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

tabaco e álcool / epitelial
tabaco e álcool / endotelial
alimentos gordurosos / epitelial
tabaco e alimentos gordurosos / epitelial
álcool e alimentos gordurosos / endotelial

Questão 18 (Peso 0,50)
Apesar do câncer de boca ser considerado uma doença rara, é fundamental que o Cirurgião-Dentista
esteja apto a orientar, prevenir e diagnosticar as neoplasias orais no momento adequado, sem que haja
atrasos desnecessários no encaminhamento para o tratamento oncológico, que possam comprometer
a morbidade e a mortalidade dos pacientes.
Em relação ao câncer de boca, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as
falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

As mulheres são mais acometidas pelo câncer de boca do que os homens.
Entre os homens, o câncer de boca trata-se do segundo maior risco de ocorrência.
Não há relação entre o consumo de frutas e verduras e a ocorrência de câncer de boca.
Tabaco e álcool são fatores de risco menos importantes que o consumo pobre de frutas e
verduras.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
VFFV
FVVV
FFVF
FVFF
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Questão 19 (Peso 0,50)
As oclusopatias têm ocorrência mundial e podem afetar quatro sistemas simultaneamente: dentes,
ossos, músculos e nervos. A disposição dos dentes nos arcos dentários, a forma e o volume dos ossos
maxilares, bem como a maneira pela qual se articulam os músculos e as articulações envolvidas, não
permanecem estáticas durante toda a vida, mudando continuamente.
Sobre as oclusopatias, é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)
E)

sofrem influência do meio ambiente.
não sofrem influência do envelhecimento.
não são causadas por fatores hereditários.
não estão relacionadas aos processos de crescimento.
não são influenciadas por tratamentos dentários, desgastes e processos patológicos.

Questão 20 (Peso 0,50)
A fluorose dentária é uma anomalia do desenvolvimento e ocorre por ingestão prolongada de flúor
durante o período de formação dos dentes e maturação do esmalte. As formas brandas são
caracterizadas por ___________ ou manchas branco-giz que surgem _________________ ou nas
pontas de cúspides.
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

finas linhas/ na dentina
finas linhas/ no esmalte
pontos amarelados/ no esmalte
pontos amarelados/ no vestibular
pontos amarelados e arredondados/ na dentina

Questão 21 (Peso 0,75)
O diagnóstico da doença cárie é estabelecido através de um exame criterioso, que se inicia na
avaliação dos fatores etiológicos biológicos e socioeconômicos, seguidos pela detecção e
caracterização das lesões de cárie quanto a sua atividade e profundidade.
Quanto às estratégias de diagnóstico da doença cárie, é correto afirmar que
A) o afastamento imediato com elásticos separadores permite ao clínico estabelecer um diagnóstico
correto com inspeção direta de lesões proximais.
B) o exame radiográfico apresenta alta sensibilidade e baixa especificidade na detecção de lesões de
cárie nas superfícies proximais em esmalte de dentes decíduos.
C) o DIAGNOdent é um método de fluorescência induzida pela luz, que auxilia a detecção das lesões
de cárie pelas diferenças nas propriedades de fluorescência do dente e do tecido cariado.
D) o método mais comumente utilizado para detecção de cárie é o exame visual, que deve ser realizado
após limpeza dos dentes, secagem cuidadosa e com o auxílio de exploradores e sondas
pontiagudas para realizar o exame tátil das lesões.
E) a transiluminação por fibra óptica utiliza luz branca de alta intensidade, permitindo que o esmalte e
a dentina com lesões de cárie apareçam como sombra. É um método que apresenta alta
confiabilidade e que pode ser utilizado para todas as superfícies, em especial para as superfícies
proximais.
Questão 22 (Peso 0,75)
As oclusopatias são caracterizadas como anomalias do __________________________, afetando,
principalmente, os ______________________ no período da infância e da adolescência, os quais
podem produzir desde desvios estéticos nos dentes e/ou face até distúrbios funcionais na
______________.
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

crescimento e desenvolvimento / músculos e ossos maxilares / oclusão
sistema estomatognático / músculos e ossos maxilares / cabeça da ATM
crescimento e desenvolvimento / músculos e ossos mandibulares / oclusão
sistema estomatognático / músculos e ossos mandibulares / cabeça da ATM
crescimento e desenvolvimento / ossos da cabeça e pescoço / cabeça da ATM
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Questão 23 (Peso 0,75)
As doenças dermatológicas são representadas não somente pelas numerosas doenças primárias que
afetam a pele, mas, também, pelas manifestações cutâneas comuns de doenças mais profundas,
viscerais e sistêmicas, que podem envolver as mucosas do corpo, inclusive a mucosa oral.
Sobre as manifestações sistêmicas que provocam lesões orais, numere a segunda coluna de acordo
com a primeira.
(1) Líquen plano

(2) Pênfigo vulgar

(3) Eritema multiforme

( ) É uma patologia autoimune caracterizada pela formação de bolhas
intraepiteliais na pele e nas mucosas, que se rompem pelo menor
trauma, evoluindo para ulcerações dolorosas e de fácil infecção.
( ) É uma desordem ulcerativa e bolhosa, de etiopatogênese incerta,
caracterizada por erupção cutânea, seguida ou não de envolvimento
oral, podendo, ocasionalmente, envolver a boca de maneira isolada.
( ) É uma doença inflamatória crônica da pele e das mucosas, que se
manifesta na cavidade oral com grande frequência, antes ou depois
das aparições epidérmicas. Essas lesões são caracterizadas pelas
estrias de Wickham e apresentam-se sob várias formas clínicas,
principalmente, a reticular e a erosiva.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

123
213
231
312
321

Questão 24 (Peso 0,75)
O conhecimento das técnicas de raspagem dental, aplainamento radicular e dos instrumentais
utilizados para esse propósito são de fundamental importância para o tratamento e a manutenção da
saúde do periodonto.
Considerando as técnicas para o tratamento das doenças periodontais, é correto afirmar que
A) as curetas universais mais utilizadas são as curetas Mc.Call e de Gracey. Ambas apresentam dois
cortes com ângulo de conexão entre 90º e 100º.
B) as limas mais utilizadas são as de Hirschfeld e as de Dunlop. A primeira serve para instrumentar as
paredes dentais de bolsas periodontais com profundidades maiores que 6 mm e as segundas para
instrumentar as partes mais apicais.
C) o encontro da face coronária com o dente determina a formação do ângulo de trabalho que varia de
acordo com o instrumento a ser utilizado. Por exemplo, para as curetas Pádua Lima e Pádua
Lima/Francisco utiliza-se angulação que varia entre 35º e 45º.
D) as curetas denominadas de Goldman #2 e #3 apresentam distintas indicações. A primeira é indicada
para uso em dentes anteriores e pré-molares, enquanto a cureta de Goldman #3 é indicada para as
faces vestibulares e linguais de dentes posteriores e anteriores.
E) a profundidade de sondagem e o nível de inserção clínica são medidas clínicas obtidas com o auxílio
de sondas milimetradas. A sonda deve ser posicionada paralela ao longo do eixo do dente, sendo
a sonda milimetrada de Goldman-Fox especialmente indicada para região de furcas.
Questão 25 (Peso 0,75)
O uso de protetores bucais, durante a prática de esportes de contato, tem sido cada vez mais divulgado
como uma importante medida contra o traumatismo dentoalveolar. Os protetores bucais devem ser,
preferencialmente, personalizados, confeccionados com placas siliconizadas plastificadas e prensadas
sob um modelo de gesso da arcada superior do paciente. Além disso, os protetores bucais devem
estender-se até o fundo do vestíbulo na região vestibular e até ___ mm além da coroa clínica na região
palatal e apresentar espessura __________ e término em bisel.
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima, é
A)
B)
C)
D)
E)

5 / irregular
2 / uniforme
10 / uniforme
8 / maior na região anterior
3 / maior na região anterior
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Questão 26 (Peso 0,75)
Estudos têm demonstrado a efetividade de programas de controle da placa bacteriana sobre a saúde
periodontal. Assim, o paciente, além de receber informações sobre o processo da doença, alternativas
de tratamento, potencial das complicações e expectativas dos resultados, deve estar ciente da sua
responsabilidade no tratamento.
Quanto às doenças periodontais, é correto afirmar que
A) a estomatite aftosa recorrente é uma condição idiopática, antígeno dependente, que se manifesta
na cavidade bucal pelo aparecimento de úlceras, que afetam, preferencialmente, a mucosa móvel.
B) o abcesso periodontal agudo é resultante da impactação alimentar, principalmente, na região
interproximal, devido ao inadequado restabelecimento do ponto de contato em restaurações classe
II.
C) a gengivite ulcerativa necrosante é uma condição inflamatória destrutiva do tecido gengival,
caracterizada por ulceração, perda de inserção, necrose gengival e destruição das papilas
interdentais.
D) a pericoronarite não é passível de controle através da higiene oral com tufos e clorexidina. O
tratamento deve ser realizado com a total eliminação dos tecidos envolvidos e, até mesmo, com a
extração do dente antagonista nos casos de pericoronarite traumática.
E) o abcesso periodontal crônico é caracterizado por dor irradiada e pulsátil de formação edematosa
flutuante e circunscrita. Observa-se começo súbito, mobilidade aumentada, dificuldade à
mastigação, sendo sensível à percussão horizontal, além de febre, mal-estar geral e enfartamento
ganglionar. Histologicamente, há modificações vasculares como vasodilatação, edema e infiltração
leucocitária.
Questão 27 (Peso 0,75)
A infância é uma fase crucial da vida para formar um cidadão que possa cuidar de si próprio. No que
se refere às ações de promoção, prevenção e assistência direcionadas à saúde da gestante e da
criança sabe-se que o profissional de saúde tem um papel importante como educador ativo.
Considerando a doença cárie na infância, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e
com F as falsas.
( ) A água fluoretada e o uso de dentifrícios fluoretados são considerados os meios mais efetivos
para o controle da cárie dentária na infância.
( ) A realização da higiene bucal da criança, logo após as refeições, com o estômago cheio, reduz
a absorção do fluoreto inadvertidamente ingerido. Essa conduta deve ser considerada na
recomendação do uso de dentifrícios fluoretados na primeira infância.
( ) A cárie dentária em crianças pré-escolares pode ocorrer em todas as superfícies de todos os
dentes. Considerando crianças na faixa etária entre um e três anos, os molares decíduos são,
normalmente, os primeiros dentes a serem atingidos pela lesão de cárie.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFF
VVF
VFV
FVF
FVV

Questão 28 (Peso 0,75)
Sobre traumatismo alvéolo dentário, é correto afirmar que
A) em fraturas envolvendo somente o esmalte, não é necessário o tratamento endodôntico.
B) a classificação mais utilizada para os traumatismos dentoalveolares é a de Obwergeiser.
C) a reabsorção interna inflamatória promove a substituição do tecido pulpar normal por osso
trabecular.
D) nas fraturas de terço médio e apical, não se realizam contenção rígida, exceto em casos de
mobilidade.
E) os dentes mandibulares anteriores estão, normalmente, mais expostos a traumatismos e
deslocamentos.
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Questão 29 (Peso 0,75)
Sobre as fraturas orbitais, é correto afirmar que
A) o tubérculo de Whitnall encontra-se 2 cm abaixo da sutura frontozigomática.
B) a parede óssea medial da órbita é composta pela maxila, lacrimal, frontal e etmoide.
C) as radiografias de seios da face promovem visualização adequada das paredes orbitárias.
D) a distância média entre a fissura supraorbital até o canal ótico, em seu aspecto superior, é de 32
mm.
E) os pacientes com encarceramento da cápsula de Tenon devem ser submetidos a reparo urgente
dentro de 12h.
Questão 30 (Peso 0,75)
Sobre o tratamento dos dentes retidos ou impactados, é correto afirmar que
A) todos os dentes inclusos são considerados impactados.
B) o trismo é considerado como uma complicação rara após exodontias de terceiros molares.
C) os pacientes praticantes de esportes de contato não devem ser submetidos a exodontia de dentes
inclusos para evitar fraturas.
D) os pacientes que serão submetidos à cirurgia ortognática deverão realizar exodontia de terceiros
molares impactados entre três e cinco meses antes da cirurgia.
E) os pacientes com terceiros molares impactados, cobertos por osso, sem comunicação com a
cavidade bucal, sem sinais patológicos e acima de 40 anos não devem ser submetidos a exodontia.
Questão 31 (Peso 1,00)
O trauma dentário, em especial quando acomete os dentes anteriores, marca as pessoas
independentemente da idade, gênero e nível socioeconômico. Um exame minucioso e a obtenção de
radiografias são de fundamental importância para o diagnóstico do tipo de fratura e o adequado
planejamento do tratamento.
Sobre o tratamento no trauma dentário, é correto afirmar que
A) nos casos de fratura dental com invasão dos espaços biológicos, deve-se sempre considerar a
realização de cirurgia a retalho com osteotomia/osteoplastia associada à fase restauradora.
B) quando ocorrer exposição pulpar, a polpa exposta será coberta por uma camada de fibrina. Essa
área inflamada acomete cerca de 1 a 2 mm mesmo após uma semana de ocorrida a exposição.
C) o tipo de fratura e, em especial, o seu grau de extensão no sentido apical são fatores que influenciam
o plano de tratamento e o prognóstico dos dentes fraturados. As fraturas de esmalte/dentina são
classificadas em transversais, mistas, apicais e longitudinais.
D) em dentes desvitalizados, fraturados ou com indicação de tratamento endodôntico, deve-se
considerar o uso de retentores intraradiculares, uma vez que estes contribuem para retenção da
restauração e para o aumento da resistência do remanescente.
E) a colagem do fragmento dental é uma alternativa viável e conservadora, especialmente, para dentes
anteriores. Quando o fragmento dental apresenta múltiplos pedaços, estes devem ser unidos e
colados ao remanescente dental.
Questão 32 (Peso 1,00)
Os anestésicos locais são fármacos amplamente utilizados na prática clínica do cirurgião dentista. São
constituídos por um grupo lipofílico, que permite a passagem da molécula pela membrana da célula
nervosa, e um grupo hidrofílico, que interage com as estruturas das células. Considerando que os
anestésicos locais podem ser agrupados de acordo com sua duração do seu efeito, numere a segunda
coluna de acordo com a primeira:
(1) Agente de curta ação (por até 30 minutos)
(2) Agente de longa duração (por até 8 horas)
(3) Agente de duração intermediária (por até 60 minutos)

(
(
(
(

)
)
)
)

Mepivacaína a 3%
Articaína a 4% com epinefrina
Prilocaína a 4% com felipressina
Bupivacaína a 0,5% com epinefrina

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

1232
1332
2313
3132
3122
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Questão 33 (Peso 1,00)
O uso de antibióticos, muitas vezes desnecessário, como terapêutica medicamentosa condicionou a
chamada resistência microbiana, promovendo a seleção de cepas não mais suscetíveis à ação dos
agentes de uso corrente. Ciente disto, cada vez mais, se faz necessário o conhecimento destes
fármacos, dos critérios que orientam a escolha e a forma de uso, assim como dos agentes causais
prevalentes em infecções odontológicas.
Sobre a terapêutica medicamentosa utilizada na odontologia, é correto afirmar que
A) a intolerância gastrointestinal, náuseas, diarreia, fotossensibilidade, hepatotoxicidade, assim como
a intolerância a bebidas alcoólicas são considerados efeitos adversos do metronidazol.
B) as penicilinas possuem ação bactericida e constituem um dos mais importantes grupos de
antimicrobianos na odontologia, em especial, devido à sua ação contra pseudomonas em infecções
odontogênicas.
C) a penicilina V é o antibiótico de primeira escolha para infecções endodônticas. Alternativamente à
penicilina V, pode-se prescrever a cefalexina, o metronidazol, o itraconazol e os macrolídeos para
tratamento dessas infecções.
D) os macrolídeos apresentam atividade primariamente bacteriostática, mas podem apresentar ação
bactericida a depender da concentração plasmática e tecidual atingida, assim como do tipo de
microorganismo envolvido.
E) na periodontite, observa-se o aumento da complexidade da flora com predomínio de bacilos
anaeróbicos Gram-negativos e espiroquetas. Por outro lado, abcessos periodontais e infecções
endodônticas caracterizam-se por flora polimicrobiana em que P. gingivalis, Actinobacillus
actinomycetemcomitans e Capnocytophaga sp são os agentes isolados predominantes.

Questão 34 (Peso 1,00)
Dentre as manifestações sistêmicas, o pênfigo e o penfigóide apresentam quatro variantes clínicas e
patológicas: vulgar, vegetante, foliáceo e eritematoso.
Sobre as variantes clínicas do pênfigo e do penfigóide, analise as assertivas e identifique com V as
verdadeiras e com F as falsas.
( ) O penfigóide bolhoso é uma patologia crônica autoimune subepitelial, sendo menos frequente
em indivíduos idosos entre a quinta e sexta década.
( ) O pênfigo eritematoso pode ser considerado como uma variante do pênfigo foliáceo. Apresentase, clinicamente, como bolhas profundas e formação de crostas e exsudação sobre o couro
cabeludo e a face
( ) O pênfigo vegetante é uma variante do vulgar e, em geral, não se apresenta com vesículas ou
bolhas, mas sim grandes placas úmidas, verrucosas, vegetantes e salpicadas de pústulas
(microabscessos intraepiteliais).
( ) O pênfigo vulgar é o mais comum com cerca de 80% dos casos. As bolhas são superficiais (acima
da camada basal), rompem-se com facilidade deixando erosões ou úlceras hemorrágicas,
exsudativas e crostosas, que não cicatrizam espontaneamente.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVF
VVFF
FVFV
FFVV
FVFF
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Questão 35 (Peso 1,00)
A principal razão para a limitada ocorrência de urgência no consultório dentário é o alicerce da
educação odontológica, que prepara os profissionais para identificar os problemas potenciais e intervir
de forma preventiva.
Sobre as urgências em odontologia, é correto afirmar que
A) a aplicação de diazepam (5-10 mg) ou midazolam (2-6 mg) faz parte do tratamento nos casos de
reações de toxicidade moderada aos anestésicos locais.
B) o aumento da taxa e da profundidade das respirações, a xerostomia e a tetania são manifestações
respiratórias da síndrome de hiperventilação.
C) a hipertensão, o infarto do miocárdio e reações de hipersensibilidade constituem as três situações
de emergência mais comuns que ocorrem nos pacientes antes, durante ou logo após o tratamento
dentário.
D) quando um paciente diabético relata a sensação de sinais ou sintomas da hipoglicemia durante o
tratamento odontológico, deve-se interromper o procedimento e permitir que o paciente consuma
carboidratos de alto teor calórico.
E) a causa mais comum de perda temporária da consciência no consultório dentário é a síncope
vasovagal, causada pelo acúmulo de sangue na periferia, pois este não é mobilizado com rapidez
suficiente para prevenir isquemia cerebral, quando um paciente assume rapidamente a posição
vertical.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)
Questão 36 (Peso 1,00)
A Atenção Básica se constitui na porta de entrada do Sistema de Saúde sendo, portanto, o contato
preferencial dos usuários com as redes de atenção. Deve primar pela integralidade do cuidado ofertado
tendo, como maior foco, as ações de vigilância à saúde. Dessa forma, “a incorporação das intervenções
de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, especialmente no cotidiano dos serviços de
atenção básica em saúde [...]” (BRASIL, 2014, p.15) é uma das mais importantes diretrizes da Política
Nacional de Promoção da Saúde.
Sobre as ações de Promoção à Saúde, contextualizadas no âmbito da Atenção Básica, é correto afirmar que
A) devem buscar articulação e cooperação intrassetorial e intersetorial, tendo em vista o conceito
ampliado de saúde.
B) os determinantes sociais, no caso da atenção básica, ocupam papel secundário nas ações de
promoção à saúde.
C) o empoderamento e a autonomia dos sujeitos devem ser estimulados, a partir da problematização
da realidade e das práticas verticalizadas de educação em saúde.
D) envolvem as ações de promoção da saúde planejadas pelas Equipes de Atenção Básica, a despeito
das características do território e das especificidades locorregionais.
E) a participação popular e o controle social devem ser incentivados, estimulando o protagonismo das
pessoas frente às questões de saúde, desde que não alterem o planejamento das ações de
promoção previstas.
Questão 37 (Peso 1,00)
As diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal apontam para uma reorganização dos serviços,
baseando-se na concepção de saúde não centrada somente na assistência aos doentes, mas,
sobretudo, na promoção da qualidade de vida e na intervenção dos fatores que a colocam em risco.
_____________________________ são princípios norteadores das ações de saúde na perspectiva do
cuidado que estão explicitados no artigo 196 da Constituição Federal (1988).
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A) Gestão participativa, ética e acolhimento
B) Integralidade, equidade e universalidade
C) Universalidade, acolhimento e ações de reabilitação
D) Gestão participativa, universalidade e responsabilidade profissional
E) Coresponsabilidade do paciente, responsabilidade profissional e vínculo
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Questão 38 (Peso 1,00)
O tratamento restaurador atraumático (TRA) é muito utilizado nos serviços públicos. Sobre a técnica
TRA e sua indicação na utilização dos dentes decíduos, analise as assertivas e identifique com V as
verdadeiras e com F as falsas.
( ) Deve ser aplicado com cautela em dentes com perda de cúspide(s) e dentes tratados
endodonticamente.
( ) O TRA é indicado em posteriores classe I e II (extensas ou não). Restaurações em cavidades
classe I são as que apresentam maior longevidade.
( ) As restaurações de cavidades classe I têm maior risco de fratura na proximal, o que ainda é uma
limitação do TRA. Mesmo fraturado, o índice de recidiva de cárie é baixo.
( ) As restaurações realizadas através do TRA são antiestéticas, mas a utilização do cimento
ionômero de vidro (CIV) modificado por resina pode ser uma solução, no entanto exige que o
procedimento seja feito na cadeira odontológica.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V V F V
B) V F V F
C) F V V F
D) F F F V
E) F V F V
Questão 39 (Peso 1,00)
Ao longo dos anos, “o SUS aumentou a extensão e importância política e econômica de serviços e
programas na área da saúde. [...] Ao desdobrar-se e operacionalizar-se em numerosas ações e
iniciativas, torna-se alvo constante de questionamentos sobre sua eficiência, eficácia e efetividade.
Dessa forma, surge a necessidade da avaliação, como um dos instrumentos na busca por respostas”
(FURTADO, 2015, p. 774).
Sobre a avaliação de programas e sistemas de saúde, é correto afirmar que
A) a avaliação de programas e serviços de saúde tem ação direta sobre as instituições, mas não atua
sobre a constituição de sujeitos e coletivos.
B) para garantir validade ao processo de avaliação de um programa ou sistema de saúde, o método
deve priorizar as abordagens quantitativas.
C) o campo da avaliação em saúde no Brasil possui tipologia definida pelo Ministério da Saúde, que
descentraliza o método a ser replicado em Estados e Municípios.
D) a função primordial da avaliação de programas e serviços, assim como da área do planejamento
em saúde, é produzir saúde, contribuindo para a tomada de decisão.
E) para que tenha validade, a avaliação de um programa ou sistema de saúde preconiza a neutralidade
e, portanto, deve adotar metodologias específicas e padronizadas.
Questão 40 (Peso 1,00)
Entre as disposições da Política Nacional de Atenção Básica, publicada através da Portaria/GM nº
2.436, de 21 de setembro de 2017, estão as definições acerca do processo de trabalho da Atenção
Básica, a exemplo da formação e educação permanente, desenvolvida de maneira institucionalizada
no cotidiano das equipes. Algumas estratégias podem potencializar os espaços de educação
permanente entre equipes e gestores.
_______________ é uma dessas estratégias “[...] que busca a reformulação do modo tradicional de se
fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em saúde [...]” (BRASIL, 2017, p. 33),
assumindo como objetivo a mudança nas organizações, a partir dos problemas e tensões do cotidiano
(BRASIL, 2017). “[...] Nesse sentido, pressupõe-se o esforço de transformar os modelos de gestão
verticalizados em relações horizontais que ampliem a democratização, autonomia e compromisso dos
trabalhadores e gestores, baseados em relações contínuas e solidárias” (BRASIL, 2017, p. 33).
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

Apoio institucional
Formação em saúde
Educação continuada
Cooperação horizontal
Coordenação do cuidado
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Questão 41 (Peso 1,00)
A odontologia brasileira vem experimentando grandes avanços na prevenção da cárie. Assim, o Brasil
não figura mais como um país de desdentados, contudo, a cárie ainda tem grande impacto na saúde
das crianças brasileiras e o tratamento restaurador continua sendo importante, desde que aplicado
somente quando necessário. Neste contexto, surge o tratamento restaurador atraumático (TRA) que,
embora desenvolvido nas décadas de 80 e 90 para ser aplicado em comunidades sem acesso a
infraestrutura mínima para aplicação da odontologia convencional, vem ganhando muito espaço na
Odontologia Moderna.
Sobre o TRA, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) O TRA é descrito como um método econômico e eficaz na prevenção e controle da doença cárie
em populações vulneráveis.
( ) A aplicação desta técnica não é recomendada em locais onde há grande demanda por
tratamento restaurador odontológico, uma vez que o atendimento é mais demorado.
( ) O TRA é considerado uma estratégia sólida baseada em promoção de saúde e prevenção da
doença cárie, permitindo grande alcance populacional em saúde pública.
( ) A resolutividade da técnica TRA também impacta positivamente na redução dos custos do
tratamento, quando comparado aos tratamentos restauradores convencionais. Uma vez que
permite redução do tempo clínico e é menos doloroso, portanto torna-se uma excelente
alternativa na Odontopediatria.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V V F F
B) V F V V
C) V V F V
D) F V V F
E) F F F V
Questão 42 (Peso 1,00)
O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela Portaria GM/MS
nº 1.412, de 10 de julho de 2013, em substituição ao Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).
Sua operacionalização acontece a partir do e-SUS AB, que, por sua vez, é alimentado por dois
softwares: o Sistema de Coleta de Dados Simplificados (CDS) e o Sistema de Prontuário Eletrônico do
Cidadão (PEC).
Sobre o e-SUS AB, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas:
( ) O PEC e o CDS devem ser utilizados pelos profissionais de nível superior das Equipes de Saúde.
( ) O CDS e o PEC utilizam o Cartão Nacional do SUS como identificador do registro do atendimento.
( ) O PEC deve ser implantado nos municípios de médio e grande porte e o CDS nos municípios de
pequeno porte.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V V F
B) V F F
C) F V F
D) F F V
E) F V V
Questão 43 (Peso 1,00)
A cavidade bucal e as estruturas adjacentes podem sediar diversas lesões associadas às doenças
autoimunes. É importante, para o clínico, o conhecimento da etiologia e da forma inicial das mesmas
(NEVILLE, 2004).
As dermatoses autoimunes são patologias que envolvem formação de ______________
direcionados(as) contra alguns elementos teciduais, particularmente, da ______________, da mesma
forma que podem assumir um âmbito sistêmico.
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é
A) bolhas intraepiteliais / epiderme
B) bolhas intradérmicas / epiderme
C) bolhas subepiteliais / membrana basal
D) autoanticorpos / pele ou superfícies das mucosas
E) anticorpos antinúcleo / pele ou superfícies das mucosas

Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA

13

Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 001/2017
(Código 056)
Questão 44 (Peso 1,00)
A incorporação de tecnologias apropriadas para o controle de infecção e biossegurança nos serviços
odontológicos, assim como a educação permanente das Equipes de Saúde Bucal são ações
fundamentais para promover a melhoria da assistência à saúde.
Sobre a biossegurança em odontologia, é correto afirmar que
A) a esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana
presentes por meio de processos químicos (autoclave) ou físicos (soluções de ácido peracético a
0,2%).
B) o uso de equipamento de proteção individual (EPI) é indicado durante o atendimento ao paciente e
no reprocessamento dos artigos, sendo dispensável durante os procedimentos de limpeza do
ambiente.
C) a higienização das mãos com água e sabonete líquido, quando realizada com técnica correta, pode
reduzir a população microbiana das mãos e interromper a cadeia de transmissão de infecção. O
simples ato de lavar as mãos é considerado a ação isolada mais importante para a prevenção e o
controle das infecções em serviços de saúde.
D) os equipamentos odontológicos e periféricos estão sujeitos à contaminação, sendo fundamental
realizar a limpeza e a desinfecção com água e sabão neutro. Além disso, deve-se recobrir estas
superfícies com campos de algodão esterilizados para procedimentos cirúrgicos e aplicar barreiras
impermeáveis durante a realização de procedimentos clínicos.
E) o processo de esterilização deve ser comprovado por meio de monitoramento físico, químico e
biológico. No monitoramento físico, avalia-se o ciclo de esterilização, pela mudança de cor, na
presença da temperatura, tempo e vapor saturado, conforme o indicador utilizado (indicador de
processo, teste Bowie-Dick, de parâmetro simples, multiparamétrico, integrador e emuladores).
Questão 45 (Peso 1,00)
Na atualidade, a criança é socialmente valorizada e sua assistência baseia-se em algumas premissas
bastante difundidas, embora nem sempre presentes nas atitudes de alguns profissionais que trabalham
com as crianças. Pode-se citar, como uma das premissas, que o principal objetivo de qualquer
assistência prestada à criança é proteger e favorecer o seu crescimento e desenvolvimento e que a
criança é um ser social, que tem direitos e necessidades que precisam ser atendidas, para que possa
crescer e desenvolver-se com plenitude e feliz
Sobre a saúde bucal das crianças, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as
falsas.
( ) O primeiro dente decíduo deve surgir na cavidade bucal em torno dos seis meses de vida, sendo
que a dentição decídua estará completa por volta dos 30/36 meses de idade. Os dentes decíduos
são em número de 10 para cada arcada (totalizando 20 dentes decíduos), sendo quatro incisivos,
dois caninos e quatro molares para cada arcada.
( ) A odontologia para bebês é concebida como uma proposta de educação e prevenção ainda na
primeira infância, sendo a conscientização dos pais um aspecto importante, mas não o principal.
A educação e a motivação é um processo construído lentamente, devendo ser realizada através
de orientações sobre a importância da boca, da dentição decídua, da amamentação natural, do
conceito da cárie dentária como uma doença e da existência de medidas eficazes.
( ) O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de uma criança deve ser também um
ato educativo que possibilite à família conhecer as condições de saúde da criança, participando
ativamente nos cuidados a ela dirigidos. Educar para a saúde é educar para a vida e, na maioria
das vezes, deve-se começar por ensinamentos dirigidos aos pais, acompanhantes e futuros
responsáveis mais próximos, que possam aprender como se promove saúde e se previne
doença.
( ) A influência dos fatores ambientais sobre o crescimento e desenvolvimento ocorre diretamente
desde o momento da concepção e após, podendo ser subdivididos em fatores pré-natais:
relacionados à nutrição, fatores endócrinos, infecciosos, imunitários, estado emocional da mãe
durante a gravidez, dentre outros, e os fatores pós-natais: representados por nutrição, atividade
física, ambiente, estímulos biopsicossociais, agravos de saúde, tanto físicos como emocionais,
dentre outros.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) F V F F
B) F F V V
C) V V F F
D) V F F V
E) V V V F
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Questão 46 (Peso 1,00)
A Organização Mundial de Saúde sustenta que, se os Governos, Organizações Internacionais e a
Sociedade Civil regulamentarem políticas e programas de envelhecimento ativo, melhorando os
indicadores, a saúde, a participação e a segurança dos idosos, os países podem proporcionar o
envelhecimento saudável a suas populações. Tais políticas devem se basear em direitos,
necessidades, preferências e capacidades dos idosos.
Sobre a saúde bucal dos idosos, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as
falsas.
( ) Estudos populacionais têm demonstrado um declínio na prevalência da cárie dental, levando aos
futuros idosos uma melhor preservação dos elementos dentários.
( ) A preservação de maior número de elementos dentários na população idosa, diminui o número
de superfícies radiculares em risco de desenvolvimento de lesões de cárie.
( ) A doença periodontal crônica é o problema de menor prevalência no idoso. Os trabalhos
mostram que há uma baixa correlação entre a profundidade de bolsa e o aumento da idade.
( ) Há associação direta entre experiência de cárie no passado (cárie coronária) e o risco de
desenvolvimento de lesões de cárie radicular, ou seja, aqueles que tiveram marcante experiência
de cárie no passado são pacientes em risco de desenvolver lesões, também, nas superfícies
expostas.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

FFVF
FVFF
VVFF
VFVF
VFFV

Questão 47 (Peso 1,00)
O levantamento epidemiológico de 2004 foi intitulado de “SB Brasil: Condições de Saúde Bucal na
População Brasileira”. Sua construção iniciou-se em 1999. Foi um projeto do Ministério da Saúde que
possuía como objetivo geral: produzir informações sobre as condições de saúde bucal da população
brasileira e subsidiar o planejamento/ avaliação de ações nessa área nos diferentes níveis de gestão
do Sistema Único de Saúde, por meio da coordenação de um amplo esforço nacional para o estudo
dessas condições e para a criação e manutenção de uma base de dados eletrônica relativa aos
principais problemas nesse campo, articulando diferentes agências e unidades de saúde, e
contribuindo na perspectiva da estruturação de um sistema nacional de vigilância epidemiológica em
saúde bucal.
Sobre os achados dos levantamentos de 2004 e 2010, é correto afirmar que
A) em 2004, crianças brasileiras de 12 anos de idade e adolescentes entre 15 e 19 anos apresentaram,
respectivamente, em média, os índices de 2,07 e 4,25 dentes com experiência de cárie dentária.
B) em 2010, quase 27% das crianças entre 18 e 36 meses apresentam pelo menos um dente decíduo
com experiência de cárie dentária, sendo que a proporção chegou a quase 60% das crianças de
cinco anos de idade.
C) em 2010, no que se refere aos adultos, o CPO-D médio foi de 16,75 na faixa etária entre 35 e 44
anos e de 27,53 na faixa entre 65 e 74 anos. Menores índices para o grupo entre 35 e 44 anos
encontram-se nas regiões Nordeste e Sudeste.
D) em 2004, aos cinco anos de idade, uma criança brasileira possuía, em média, o índice de 2,43
dentes com experiência de cárie, com predomínio do componente cariado, que é responsável por
mais de 80% do índice.
E) em 2010, um dos achados referiu que, em média, uma criança brasileira de três anos ou menos já
possuía, pelo menos, um dente com experiência de cárie dentária, ceo-d=1,1. Já aos cinco anos,
esta média aumentou para quase três dentes atacados (ceo-d=2,8).
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Questão 48 (Peso 1,00)
A avaliação de programas e serviços de saúde compreende uma série de ações e procedimentos. É
essencial que tais ações sigam um roteiro claro e consistente, sendo amplo o necessário para
comportar os mais diferentes referenciais, concepções e propostas metodológicas. Dessa forma, se
garante legitimidade ao processo avaliativo (FURTADO, 2015, p. 781).
Considerando a sequência correta para se realizar um processo avaliativo, numere em ordem
cronológica de 1 a 7 as etapas a seguir:
( ) utilizar os resultados
( ) descrever o programa
( ) comunicar os resultados
( ) coletar e analisar os dados
( ) definir as questões da avaliação
( ) identificar os grupos de interesse
( ) definir os propósitos da avaliação
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) 1 3 7 2 5 4 6
B) 3 6 7 5 2 4 1
C) 5 2 4 1 6 3 2
D) 7 3 6 5 4 1 2
E) 7 1 6 2 3 4 5
Questão 49 (Peso 1,00)
O levantamento epidemiológico em saúde bucal é um importante instrumento para definição,
implementação e avaliação de ações preventivas e assistenciais. Em 2012, o Ministério da Saúde, por
meio da Coordenação Geral de Saúde Bucal, divulgou a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SBBrasil
2010), o quarto levantamento epidemiológico de âmbito nacional na área de Saúde Bucal,
Quanto aos resultados obtidos no SBBrasil 2010, analise as assertivas e identifique com V as
verdadeiras e com F as falsas.
( ) A proporção de indivíduos livres de cárie (ceo/CPO = 0) diminuiu em função da idade, o que pode
ser considerado um fenômeno comum face ao caráter cumulativo dos índices utilizados.
( ) Estima-se que a prevalência de fluorose dentária em crianças de 12 anos de idade é de cerca
de 50%, sendo que a maior prevalência de crianças com fluorose foi observada na Região
Nordeste.
( ) Considerando as grandes perdas dentárias nos grupos etários de 35 a 44 anos e de 65 a 74
anos, observa-se que a prevalência de cárie de raiz é baixa e que a maioria das raízes expostas
apresenta-se hígidas.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V F V
B) V V F
C) F V V
D) F F V
E) F V F
Questão 50 (Peso 1,00)
O tratamento restaurador atraumático (TRA) é um tratamento alternativo para a cárie dentária, através
do qual a dentina cariada desmineralizada e insensível é removida.
Sobre o TRA, é correto afirmar que
A) só deve ser realizado sob isolamento absoluto.
B) não se deve realizar em dentes angulados ou em pacientes pouco cooperadores.
C) por não necessitar de equipamentos odontológicos, o cirurgião-dentista e sua equipe só podem
atuar em áreas de sua responsabilidade que estejam próximas da sua unidade de saúde.
D) as revisões devem ser criteriosas e demoradas, pois pode haver cárie por baixo das restaurações,
pois o cimento ionômero de vidro (CIV) possui baixa viscosidade, logo pouca aderência, sendo
necessário repetir o procedimento de três em três meses.
E) o paciente se mantém tranquilo durante o procedimento, uma vez que não provoca dor. Assim, é
capaz de absorver as instruções e técnicas motivacionais de educação para a saúde com mais
facilidade.
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