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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50) 

Os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade são essenciais no contexto da saúde coletiva, 
sobretudo quando falamos das atividades ligadas à gestão da saúde e à otimização dos recursos 
disponíveis, quer sejam estes materiais, estruturais, financeiros ou humanos (SILVA, 2013). 

Sobre os conceitos de eficácia, eficiência e efetividade, é correto afirmar que 

A) as ações sanitárias podem ser ineficazes e efetivas simultaneamente, mas não eficazes e efetivas ao 
mesmo tempo. 

B) o nível de eficácia pode depender do espaço e do tempo, já que sua determinação não tem caráter 
universal nem está fundamentada em conclusões sólidas. 

C) a eficácia é um princípio normativo da economia em saúde referente à produção de bens e serviços 
que a sociedade mais valoriza, ao menor custo possível. 

D) o nível de eficiência sanitária é estabelecido, habitualmente, de maneira experimental, tendo validade 
global e, por isso, é invariável quanto ao lugar e ao tempo. 

E) a efetividade é o grau em que se alcança determinado impacto, resultado, benefício ou efeito real por 
causa da aplicação prática de uma ação sob condições habituais. 

Questão 02 (Peso 0,50) 

A Política Nacional de Promoção da Saúde, Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, adota nove 
princípios. De acordo com a PNPS, o princípio _________________ se refere à identificação de 
potencialidades e o desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e 
comunidades sobre suas ações e trajetórias. 

A alternativa que preenche a lacuna do trecho acima é 

A) da equidade 
B) da autonomia 
C) da integralidade 
D) do empoderamento 
E) da participação social 

Questão 03 (Peso 0,50) 

De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), a capacidade de um agente biológico de 
permanecer fora do hospedeiro, mantendo a possibilidade de causar doença, é denominada 

A) virulência. 
B) patogenicidade. 
C) teratogenicidade. 
D) transmissibilidade. 
E) persistência do agente biológico no ambiente. 

Questão 04 (Peso 0,50) 

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990 no que tange à 
organização e ao planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e à articulação interfederativa. 

De acordo com o Decreto 7.508/2011, é correto afirmar que 

A) Serviços Especiais de Acesso Aberto são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 
B) Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para 

definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 
C) Portas de Entrada consistem no conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de 

complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 
D) Região de saúde consiste na descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações 

e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do 
sistema. 

E) Mapa da saúde consiste no espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. 
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Questão 05 (Peso 0,50) 

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 
na área da saúde. 

Sobre as instâncias colegiadas do SUS em cada esfera de governo, é correto afirmar que 

A) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

B) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas pelo Conselho Nacional de Saúde. 

C) o Conselho de Saúde, com a representação dos vários segmentos sociais, se reúne a cada quatro 
anos para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação da política de saúde. 

D) a Conferência de Saúde é um órgão colegiado, de caráter permanente e deliberativo, composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do SUS, e 
atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde. 

E) o Conselho Estadual de saúde se reúne mediante convocação do Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por convocação do Conselho Nacional de Saúde, que homologa as decisões 
relacionadas à formulação das políticas de saúde na esfera estadual. 

Questão 06 (Peso 0,75) 

De acordo com o Ministério da Saúde, a humanização deve ser encarada não apenas como um 
programa, mas “[...] como uma política pública que [...] transversaliza as diferentes ações e instâncias 
gestoras do [...]” (BRASIL, 2010, p. 17) Sistema Único de Saúde (SUS) estando, dessa forma, presente 
em todos os espaços de produção de saúde. 

Sobre a humanização da atenção e da gestão na saúde proposta pela Política Nacional de 
Humanização (HumanizaSUS), é correto afirmar que 

A) incentiva a valorização da ambiência, com organização de espaços de trabalho saudáveis e 
acolhedores. 

B) insere a proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor e mais ágil, ainda 
que menos resolutivo. 

C) estimula o fortalecimento do controle social, com caráter participativo, em todas as instâncias do 
SUS, exceto no âmbito da gestão. 

D) busca estabelecer mudanças nos modelos de atenção e de gestão, por meio da dissociabilidade 
entre as ações de cuidado e o fazer dos gestores. 

E) propõe um fomento à autonomia e ao protagonismo dos usuários, reduzindo parte da 
responsabilidade dos trabalhadores da saúde sobre as ações de cuidado. 

Questão 07 (Peso 0,75) 

As ações de Educação em Saúde são inerentes às práticas de produção de saúde e de sujeitos, 
devendo fazer parte da rotina dos serviços de saúde em todos os níveis de atenção. Pode-se afirmar 
que “[...] as práticas de saúde são práticas educativas por que se estruturam como um processo de 
trabalho. Um processo de trabalho supõe sempre a transformação de um objeto em um novo objeto, 
seja este material, seja uma ideia, uma consciência, uma mentalidade, um valor” (BRASIL, 2007, p. 8). 

Sobre as ações e práticas de Educação em Saúde, é correto afirmar que 

A) formam um conjunto de práticas pedagógicas e sociais, embora sem conteúdo técnico, político ou 
científico. 

B) reforçam o paradigma da concepção estática de educação como transferência de conhecimentos, 
habilidades e destrezas. 

C) devem ter por base o processo de capacitação de indivíduos e grupos para atuarem sobre a 
realidade e transformá-la. 

D) devem ocorrer de forma dissociada dos processos de trabalho em saúde, considerando a 
especificidade dos conhecimentos desta área. 

E) contribuem para a formação da consciência crítica das pessoas a respeito de seus problemas de 
saúde, embora não seja considerada uma prática social. 
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Questão 08 (Peso 0,75) 

A bioética se constitui numa área do conhecimento que contribui para que possamos refletir acerca das 
“[...] possíveis implicações (positivas ou negativas) dos avanços da ciência sobre a vida [...]” (POTTER, 
1970 apud UNA-SUS, 2011, p.8). Dessa forma, sugere que deve haver uma ligação importante e 
necessária entre as culturas científica e humanística (UNA-SUS, 2011). 

Em relação aos princípios da bioética, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) O princípio da autonomia se refere à capacidade de autodeterminação de uma pessoa, pela 
qual ela pode gerenciar sua própria vontade. 

(   ) Pelo princípio da justiça é preciso respeitar com imparcialidade o direito de cada um e, sendo 
assim, anula-se a ideia de equidade em saúde. 

(   ) O princípio da autonomia e não o da beneficência deve ser respeitado em primeiro lugar, 
considerando que cada pessoa sabe o que é melhor para si própria. 

(   ) Pelo princípio da beneficência, sempre que o profissional propuser um tratamento a um 
paciente, ele deverá reconhecer a dignidade do paciente e considerá-lo em sua totalidade. 

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

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

Questão 09 (Peso 0,75) 

No setor saúde, os indicadores da qualidade são agrupados em três categorias principais: estrutura, 
processo e resultado. Tais “[...] indicadores podem avaliar o estado de saúde de uma população ou o 
desempenho dos serviços de saúde; a soma destas duas informações permite conhecer a situação 
sanitária de uma população” (VALENZUELA, 2005 apud SOLLER; RÉGIS FILHO, 2011, p. 595) e, 
portanto, melhor planejar as ações em saúde. 

Sobre o monitoramento dos indicadores de estrutura, processo e resultado, é correto afirmar que 

A) os efeitos dos cuidados prestados, anteriormente, à saúde do paciente e da população são 
avaliados pelos indicadores de processo. 

B) os indicadores de processo devem contemplar, em sua avaliação, os recursos materiais, humanos 
e da estrutura organizacional do serviço de saúde. 

C) os indicadores de resultado devem avaliar as atividades de cuidados realizadas para com o 
paciente, contemplando, dessa forma, as técnicas operacionais. 

D) as atividades do paciente buscando o cuidado e dos profissionais de saúde ofertando tais ações de 
cuidado devem ser avaliadas pelos indicadores de resultado. 

E) os indicadores de estrutura avaliam os atributos dos locais nos quais o serviço é prestado, 
observando aspectos como conveniência, conforto e privacidade. 

Questão 10 (Peso 0,75) 

Os chamados modelos assistenciais em saúde podem ser definidos como “[...] combinações de 
tecnologias (materiais e não-materiais) utilizadas nas intervenções sobre problemas e necessidades 
sociais de saúde” (SILVA, 2007, p. 45). No Brasil, observa-se que, ao longo do tempo, emergiram 
diferentes propostas que vão desde as campanhas sanitárias da Primeira República até os recentes 
modelos de Vigilância em Saúde. 

Sobre os modelos assistenciais em saúde, é correto afirmar que 

A) o modelo sanitarista demonstra ser o mais resolutivo quando se trata da prestação de uma atenção 
com qualidade, efetividade e equidade à população. 

B) o modelo de Vigilância da Saúde propõe o fortalecimento das ações de vigilância, em detrimento 
das ações de prevenção de riscos e de recuperação da saúde. 

C) no modelo tecno-assistencial brasileiro, os serviços hospitalares de maior complexidade funcionam 
como “porta de entrada” preferencial do sistema de saúde. 

D) o modelo proposto pela Estratégia Saúde da Família inclui ações territoriais, enfatizando atividades 
educativas e de prevenção de riscos e agravos específicos. 

E) o modelo médico hegemônico, centrado no atendimento de doentes, se mostra o mais efetivo para 
uma atenção comprometida com as necessidades prioritárias em saúde. 
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Questão 11 (Peso 0,75) 

Em relação aos conceitos da Epidemiologia enquanto ciência e eixo da saúde pública, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O controle tem o objetivo de reduzir a níveis mínimos a prevalência de determinadas doenças 
e dessa forma impedir a ocorrência de epidemias. 

(   ) A prevenção visa o emprego de técnicas específicas de tratamento, a fim de impedir que os 
indivíduos possam manter ou não agravar seu estado de saúde. 

(   ) A erradicação consiste na não ocorrência de doença após implantadas as medidas de 
prevenção, mesmo na ausência de quaisquer medidas de controle. 

(   ) A distribuição é o estudo da variabilidade da frequência das doenças de ocorrência em massa, 
em função de variáveis ambientais e populacionais, ligadas ao tempo e ao espaço. 

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 F V 
D) F F V V 
E) F V V F 

Questão 12 (Peso 0,75) 

No contexto quase sempre complexo do trabalho em serviços de saúde, a liderança está entre as 
habilidades mais importantes e desejáveis. Dessa forma, é essencial aos profissionais de saúde, que 
estes sejam dotados não somente do saber técnico específico da sua área de atuação, mas também, 
de instrumentos de gestão e liderança (SIMÕES, 2010). 

Em relação à liderança no trabalho em serviços de saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Uma liderança efetiva nos serviços de saúde pode contribuir para a reorganização da atenção 
e o do trabalho em saúde, contribuindo para a resolutividade das demandas. 

(   ) As ações de educação permanente voltadas para a temática da liderança devem ser ofertadas 
exclusivamente aos gestores em saúde, pelo caráter próprio de sua atuação. 

(   ) A comunicação e a interação humana assumem papel secundário nesse contexto, sobretudo 
considerando o caráter de objetividade, exigido para o exercício da liderança. 

(   ) Para o exercício de uma liderança eficaz, é fundamental aliar as características pessoais e o 
desenvolvimento de habilidades referentes às dimensões organizacional e interpessoal. 

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

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

Questão 13 (Peso 0,75) 

Avaliar a dimensão da qualidade dos serviços de saúde que são disponibilizados à população é 
fundamental para o estabelecimento de estratégias que visem à otimização e a correta alocação dos 
recursos. Chama-se acreditação o “[...] sistema de avaliação e certificação da qualidade de serviços de 
saúde” (ONA, 2014). 

Em relação a avaliação e monitoramento da qualidade em serviços de saúde, é correto afirmar que 

A) embora tenha um caráter eminentemente educativo, a acreditação é compulsória, não sendo uma 
escolha da organização de saúde. 

B) o processo de acreditação tem a finalidade de fiscalizar os serviços públicos de saúde quanto à 
qualidade dos serviços ofertados à população. 

C) a acreditação, que atesta a qualidade dos serviços de saúde, é um processo definitivo, por meio do 
qual é emitido um certificado para a instituição avaliada. 

D) a acreditação é um processo reservado, ou seja, as informações coletadas em cada organização 
de saúde no processo de avaliação da qualidade não são divulgadas. 

E) é essencial para a União poder mensurar o nível da qualidade dos serviços de saúde, a fim de 
estabelecer as punições cabíveis aos gestores, se este for o caso. 
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Questão 14 (Peso 0,75) 

Ao tratar da organização da assistência à saúde no Brasil, a proposta das Redes de Atenção à Saúde 
(RAS) emerge como um grande avanço no sentido de “[...] superar a intensa fragmentação das ações 
e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual” (BRASIL, 2010, p. 4). 

Em relação à organização da assistência à saúde, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A “Integração Vertical” consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de saúde de 
mesma natureza ou especialidade. 

(   ) Os chamados “Níveis de Atenção” se estruturam por meio de arranjos produtivos conformados 
segundo as densidades tecnológicas singulares. 

(   ) A ideia de “Região de Saúde” trazida pelas RAS implica na definição de seus limites geográficos 
e sua população, e no estabelecimento do rol de ações e serviços ofertados. 

(   ) A proposta de “Integração Horizontal” consiste na articulação de diversas organizações ou 
unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada. 

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

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

Questão 15 (Peso 0,75) 

A avaliação dos serviços e programas de saúde se constitui em uma “[...] das etapas fundamentais 
para a revisão e reorientação das trajetórias percorridas na execução das ações de saúde [...]” 
(BRASIL, 2015, p. 5). Pode-se, mesmo, afirmar que contribui para garantir os princípios e diretrizes do 
próprio Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, para a melhoria das condições de saúde dos 
indivíduos e da coletividade. Nesse cenário, o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 
(PNASS) ocupa um lugar de destaque (BRASIL, 2015). 

Em relação aos objetivos previstos para o PNASS, analise as opções a seguir e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Consolidar o processo de avaliações sistemáticas dos estabelecimentos de atenção 
especializada em saúde, ambulatoriais e hospitalares. 

(   ) A dimensão que trata de aferir a satisfação dos usuários do SUS nos estabelecimentos 
avaliados deve ser contemplada no processo de avaliação. 

(   ) Deve-se inserir, compulsoriamente, avaliações periódicas no processo de trabalho dos gestores 
de saúde, como forma de monitorar a qualidade da gestão em saúde. 

(   ) Conhecer o perfil da gestão dos estabelecimentos de Atenção Básica avaliados é um dos 
objetivos prioritários, por estes serem porta de entrada do sistema de saúde. 

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

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

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,50) 

O conhecimento da anatomia periodontal e suas variações é imprescindível para uma melhor avaliação 
e interpretação das alterações patológicas nesses tecidos. A presença de coleção purulenta localizada 
na gengiva, não associada à presença de doença periodontal ou gengival, provocada por penetração 
de corpo estranho é denominada 

A) pericoronite. 
B) abcesso gengival. 
C) gengivite de Vincent. 
D) fibromatose gengival. 
E) gengivite plasmocitária. 
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Questão 17 (Peso 0,50) 

A má oclusão é caracterizada por uma deformação “[...] dento-facial que, na maioria das ocasiões, não 
proveem de um único processo patológico específico [...]” (BRASIL, 2008, p. 47), sendo influenciada 
por fatores ambientais e congênitos. As más oclusões podem causar dificuldade ou impedimento 
psicossocial, e são consideradas um dos principais agravos que acometem a saúde bucal.  

A alternativa que contém fatores de risco das más oclusões é 

A) traumatismo pré e pós-natais, hábitos nocivos (como a sucção de dedos e onicofagia), e tabagismo. 
B) natureza da alimentação ou função mastigatória reduzida, etilismo, e extração prematura de dentes 

decíduos. 
C) traumatismo pré e pós-natais, enfermidades sistêmicas (distúrbios endócrinos, síndromes), e 

exposição à radiação solar. 
D) hábitos nocivos (como a sucção de dedos e onicofagia), natureza da alimentação ou função 

mastigatória reduzida, e tabagismo. 
E) deficiências nutricionais, hábitos nocivos (como a sucção de dedos e onicofagia), e enfermidades 

sistêmicas. 

Questão 18 (Peso 0,50) 

Dentre os principais agravos que acometem a saúde bucal, destaca-se a cárie dentária. Ações de 
promoção à saúde e prevenção têm sido realizadas no âmbito individual e coletivo a fim de intervir 
sobre os seus determinantes, enquanto o tratamento tem como objetivo restabelecer o equilíbrio, 
paralisando ou reduzindo a progressão das lesões, além de promover o restabelecimento da forma e 
função quando necessário. 

Sobre o tratamento restaurador atraumático (TRA), é correto afirmar que 

A) realiza a remoção do tecido dentinário afetado pela cárie com instrumentos manuais e selamento 
da cavidade com cimentos ionoméricos. 

B) o TRA tem sido contraindicado em dentes decíduos devido às suas diferenças morfológicos e 
químicas quando comparado aos dentes permanentes. 

C) é uma técnica empregada em atendimento extraclínico, incluindo usuários acamados, 
institucionalizados e escolares por utilizar técnicas menos invasivas. 

D) o emprego de anestésico local durante o preparo cavitário tem sido preconizado para que o paciente 
tenha maior conforto, e, com isso, colabore para com o procedimento odontológico. 

E) o uso do TRA em populações com alta prevalência de cárie e com acesso restrito a serviços 
tradicionais pode ser entendido como uma abordagem coletiva, apesar do tratamento ser 
individualizado. Nestes casos, opta-se pelo uso de resina composta e sistemas autocondicionantes 
devido à dificuldade de posterior vinculação à unidade de saúde. 

Questão 19 (Peso 0,50) 

A cárie dental é reconhecida, atualmente, como uma doença que apresenta caráter infeccioso, 
multifatorial e dinâmico, na qual fatores locais e gerais possuem participação direta nesse processo. A 
despeito do diagnóstico de lesões de cárie proximal, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Clinicamente, lesões proximais em estágios iniciais apresentam alteração de cor abaixo da crista 
marginal. Nestes casos, deve-se realizar o acompanhamento radiográfico da evolução da lesão.

(   ) As radiografias interproximais são um recurso importante para o diagnóstico precoce dessas 
lesões, entretanto, a imagem radiográfica evidencia lesão menor do que a apresentada 
clinicamente e histologicamente. 

(   ) A separação dental por meio de elásticos ortodônticos, inseridos no espaço interdentário por 
cerca de 24 a 48 horas antes do exame, permite a visualização direta da superfície proximal do 
elemento dental, sendo assim considerada uma ferramenta importante na abordagem 
restauradora minimamente invasiva. 

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 
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Questão 20 (Peso 0,50) 

As ações de saúde estão centradas em estratégias de promoção da saúde do indivíduo assim como 
na prevenção de doenças e agravos. No que se refere à conduta terapêutica no tratamento periodontal, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A curetagem gengival é indicada para o tratamento principal das gengivites. Tal procedimento é 
executado com o auxílio de curetas McCall números 13-14 e 17-18, empregadas para dentes 
posteriores e anteriores, respectivamente. 

(   ) A fase de terapêutica inicial consiste em conscientizar o indivíduo sobre a doença periodontal, 
suas causas, consequências e como realizar o controle da doença associado à eliminação de 
bolsas periodontais pelo profissional, a fim de facilitar o controle de placa pelo paciente. 

(   ) A realização de uma adequada higiene oral, além de remover a placa e indutos, permite o 
estímulo da irrigação sanguínea local e o aumento da queratinização. Dentre os métodos de 
escovação, a técnica de Stillman modificada é de fácil aplicação, mas não é eficiente na limpeza 
dos sulcos gengival e da região gengivodental. 

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 V V 
E) F F V 

Questão 21 (Peso 0,75) 

O ajuste da oclusão, através de desgaste e/ou acréscimo seletivo, busca o equilíbrio dos contatos 
oclusais através do redirecionamento de forças para promover estabilidade funcional ao sistema 
estomatognático. 

Sobre o ajuste da oclusão, é correto afirmar que 

A) o ajuste deve iniciar pelo arco inferior em posição de máxima intercupidação ou em relação cêntrica. 
B) o ajuste de oclusão é indicado em situações de trauma de oclusão, para restabelecimento da guia 

anterior e durante o tratamento ortodôntico. 
C) um dos princípios a ser seguindo durante o ajuste oclusal é a estabilização das cúspides de 

contenção cêntrica (por exemplo, vestibulares dos dentes superiores). 
D) a presença de contatos de superfície (área) é tida como uma característica clinicamente aceitável e 

estes devem apresentar o maior número e melhor distribuição possível em ambos os arcos. 
E) dentre os cuidados preliminares à realização de ajuste da oclusão está a seleção do papel carbono 

a ser utilizado. Em geral, recomenda-se carbonos com espessura superiores a 100 micrômetros 
para facilitar a visualização e identificação dos contatos. 

Questão 22 (Peso 0,75) 

A endocardite bacteriana é um processo infeccioso da superfície do endocárdio, que geralmente 
envolve as valvas cardíacas. As taxas de risco para o desenvolvimento da endocardite bacteriana, após 
tratamento odontológico, aumentam significativamente em pacientes que apresentam condições de 
risco para essa doença, e, por isso, deve ser realizado a profilaxia antibiótica. 

________________________ representa uma condição de alto risco para a endocardite, sendo 
recomendada pela American Heart Association (AHA) como regime profilático padrão: 
____________________________________________________________________. 

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

A) Valva cardíaca protética / 50mg/kg de amoxicilina para crianças em dose única, por via oral, 1 hora 
antes do procedimento 

B) Febre reumática prévia sem disfunção vascular / 1 grama de amoxicilina para adultos, em dose 
única, por via oral, 1 hora antes do procedimento 

C) Endocardite bacteriana prévia / 2 gramas de clindamicina para adultos alérgicos às penicilinas, em 
dose única, por via oral, 1 hora antes do procedimento 

D) Conduto pulmonar sistêmico construído cirurgicamente / 1 grama de amoxicilina para adultos, em 
dose única, por via oral, 1 hora antes do procedimento 

E) Cirurgia prévia de derivação de artéria coronária / 2 gramas de clindamicina para adultos alérgicos 
às penicilinas, em dose única, por via oral, 1 hora antes do procedimento 
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Questão 23 (Peso 0,75) 

Segundo Paiva et al (2008), o colapso das atividades funcionais normais do sistema estomatognático 
pode ocorrer devido às alterações mecânicas (ex. perdas dentárias) associadas ou não a fatores 
neuromusculares, neurológicos e psicogênicos. Dentre as características oclusais de normalidade 
anatômica e morfofuncional, sabe-se que os contatos oclusais devem ser obtidos apenas no 
______________, durante os movimentos excursivos laterais, e que o espaço funcional livre (EFL) é 
resultante do estabelecimento das dimensões verticais postural e de oclusão. O EFL apresenta-se 
_____________ nas situações clínicas com colapso de oclusão ou com grandes destruições 
coronárias. 

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

A) lado de trabalho / reduzido 
B) lado de balanceio / reduzido  
C) lado de trabalho / aumentado 
D) lado de balanceio / aumentado 
E) lado de não trabalho / reduzido 

Questão 24 (Peso 0,75) 

Dor orofacial refere-se a toda dor associada a tecidos moles e duros da cabeça, face, pescoço e 
estruturas intraorais, sendo comum a coexistência de condições como a fibromialgia, cefaleia e 
estresse. Considerando a classificação das dores orofaciais, suas principais características clínicas e 
formas de tratamento, é correto afirmar que   

A) a dor de dente neuropática episódica é provocada por estimulação periférica relativamente inócua 
de uma zona-gatilho, sendo considerada uma variante da nevralgia do trigêmeo. 

B) o tipo mais comum de dor de dente de origem miofascial é a enxaqueca que pode se apresentar 
como uma dor pulpar, caracterizada por períodos de remissão e exarcebação. 

C) a dor de dente de origem miofacial é caracterizada pelo aumento da sintomatologia dolorosa durante 
os testes de sensibilidade pulpar e com o envolvimento do músculo (ponto-gatilho). 

D) os indivíduos com queixa de dor de dente na região de pré-molares e molares superiores com 
histórico de sinusite ou infecção das vias áreas respiratórias superiores devem ser encaminhados 
para tratamento endodôntico. 

E) o indivíduo com queixa cíclica de dor na mandíbula ou no dente, associada ao aumento da dor 
durante as atividades físicas, e redução com tabletes de nitroglicerina, podem apresentar dor de 
dente de origem psicogênica. 

Questão 25 (Peso 0,75) 

O trauma dental pode ocorrer em qualquer idade, entretanto, a incidência de lesões aos dentes 
decíduos é mais elevada entre 1 e 3 anos de idade. Dentre as condutas terapêuticas a serem 
empregadas no traumatismo dentário em dentes decíduos, sabe-se que o reimplante do dente decíduo 
avulsionado ______________, e, nos casos de luxação ___________, deve-se optar 
_______________________. 

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

A) é recomendado / intrusiva / pela extração imediata 
B) é recomendado / extrusiva / pelo reposicionamento 
C) é recomendado / extrusiva / pela extração imediata 
D) não é recomendado / extrusiva / pela extração imediata 
E) não é recomendado / extrusiva / pelo reposicionamento 

Questão 26 (Peso 0,75) 

As fraturas da maxila podem constituir casos mais complexos quando ocorre envolvimento de outros 
ossos do esqueleto facial, tais como: a cavidade nasal e sinusal. A classificação descrita por Le Fort 
serve como base para o estudo das fraturas na maxila e são descritas da seguinte maneira: fraturas 
__________ (Le Fort I); fraturas _________ (Le Fort II) e _________________________ (Le Fort III). 

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

A) piramidais / horizontais / disjunções complexas 
B) horizontais / piramidais / disjunções craniofaciais 
C) piramidais / horizontais / disjunções craniofaciais 
D) horizontais / piramidais / disjunções maxilomandibular 
E) piramidais / horizontais / disjunções maxilomandibular 
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Questão 27 (Peso 0,75) 

Os traumatismos dentários são situações de urgência odontológica que, muitas vezes, requerem do 
profissional o acolhimento psicológico e emocional do indivíduo e/ou da família além do atendimento 
rápido e minucioso.  

No que se refere ao trauma dental, é correto afirmar que 

A) a obtenção de uma resposta negativa imediata ao trauma durante a realização de um teste de 
sensibilidade indica necrose pulpar.  

B) nas situações que envolvem apenas a fratura do esmalte em dentes anteriores e com mínima perda 
de estrutura dental, deve-se sempre optar por restaurações adesivas diretas.  

C) nos casos de avulsão, deve-se, como regra, realizar a lavagem com solução fisiológica, seguida 
pela secagem da raiz com gaze estéril para então ser reposicionado com pressão digital. 

D) a subluxação é caracterizada por um grau variável de mobilidade sem deslocamento do dente, 
podendo haver um sangramento na margem gengival, indicativo de dano aos tecidos periodontais. 

E) quando a colagem do fragmento dental é viável, deve-se realizar uma canaleta no seu interior 
envolvendo tanto a dentina como o esmalte, a fim de permitir um ótimo reposicionamento do 
fragmento sobre o material de forramento previamente aplicado no dente. 

Questão 28 (Peso 0,75) 

Os traumas maxilofaciais podem ocorrer por uma série de injúrias traumáticas como quedas, 
agressões, acidentes automobilísticos e outros. A mandíbula é considerada um dos ossos faciais mais 
acometidos, sendo necessário, em muitos casos, realizar a imobilização como parte importante do 
tratamento. Sobre os principais métodos de fixação, numere a segunda coluna de acordo com a 
primeira. 

(1) Bandagem (   ) Emprega-se fios de Kirschner. 
(2) Osteosíntese metálica (   ) Utilizada como curativo de urgência. 
(3) Fixação esquelética externa (   ) Pode-se utilizar placas ou barras de resina acrílica. 
  (   ) Uso de parafusos metálicos dispostos paralelamente. 

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

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

Questão 29 (Peso 0,75) 

Os pacientes que buscam tratamento de urgência vivenciam quadros dolorosos que, em geral, estão 
associados às complicações da progressão da doença cárie. A ________________ representa o 
estágio mais inicial das alterações inflamatórias da polpa dental, geralmente caracterizada por ser uma 
dor provocada, que se torna contínua e persistente, sendo exacerbada com a exposição ao frio, 
continuando após a remoção do estímulo.  

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

A) hiperemia pulpar 
B) esclerose dentinária 
C) pulpite aguda serosa 
D) pulpite aguda purulenta 
E) pulpite crônica ulcerativa 

Questão 30 (Peso 0,75) 

A dinâmica das infecções bacterianas de origem endodôntica ou periodontal é bastante complexa 
devido à amplitude e à diversificação da microbiota. O antibiótico utilizado em ambiente hospitalar para 
os casos de infecções graves por Staphylococcus aureus, ou, ainda, na profilaxia da endocardite 
bacteriana em pacientes cardiopatas de alto risco, que sejam alérgicos às penicilinas e incapazes de 
tomar medicamentos por via oral é  

A) Doxicilina. 
B) Vancomicina. 
C) Gentamicina. 
D) Metronidazol. 
E) Fenoximetilpenicilina potássica. 
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Questão 31 (Peso 1,00) 

O cirurgião dentista exerce um papel primordial na identificação dos fatores de risco associados ao 
câncer de boca, na prevenção e detecção precoce das lesões de mucosa assim como do potencial de 
malignização dessas lesões.  

Sobre o câncer bucal, é correto afirmar que 

A) tem sido demostrado que proteínas, minerais e vitaminas desempenham um papel protetor ou 
preventivo em relação ao pré-câncer, como, por exemplo, o ferro e a vitamina A. 

B) o carcinoma de células basais é uma malignidade epitelial primária de expansão rápida, localmente 
invasiva, sendo a excisão cirúrgica o tratamento mais adequado para as lesões iniciais. 

C) a candidíase hiperplásica é, frequentemente, descrita como uma condição pré-cancerígena oral que 
se apresenta em forma de uma placa branca, que é facilmente removida pela raspagem. 

D) o melanoma é um dos mais comuns tipos de câncer, sendo classificado como um neoplasma 
benigno de origem melanocítica que, embora ocorra na pele, pode desenvolver-se em qualquer 
outro local. 

E) os vírus oncogênicos podem desempenhar um papel importante em uma variedade de cânceres. 
Dentre estes, tem sido comprovado que o papilomavírus humano não exerce papel no 
desenvolvimento dos carcinomas orais. 

Questão 32 (Peso 1,00) 

O câncer de boca é uma doença que pode ser prevenida de forma simples desde que seja dada ênfase 
à promoção de saúde, acesso aos serviços de saúde e ao diagnóstico precoce. Entretanto, o câncer 
de boca está entre as principais causas de óbito por neoplasias, sendo o carcinoma de células 
escamosas o tipo histológico mais frequente.  

Sobre os carcinomas, é correto afirmar que 

A) o tratamento do carcinoma de células escamosas intraoral consiste em uma combinação de ampla 
excisão cirúrgica e radioterapia. 

B) os carcinomas endofíticos são mais comuns nos estágios iniciais da doença, e os aspectos clínicos 
são similares às lesões pré-malignas leucoplásicas e eritroplásicas. 

C) a transformação neoplásica do cisto dentígero em um carcinoma de células escamosas é frequente 
e tende a envolver, principalmente, o lábio inferior e a ponta da língua. 

D) a expansão metastática do carcinoma de células escamosas ocorre através do sistema linfático para 
os linfonodos ipsilaterais cervicais, sendo frequente a presença de metástases ocultas contralaterais 
e bilaterais. 

E) o carcinoma de células escamosas oral é mais frequente em homens, possui apresentação clínica 
variada, surge no epitélio superficial, sendo, histologicamente, caracterizado por ilhas e cordões 
invasivos de células epiteliais malignas. 

Questão 33 (Peso 1,00) 

A tireoide é uma das maiores glândulas do corpo humano, responsável pela produção dos hormônios 
T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina) que atuam em vários sistemas do nosso corpo enquanto às 
paratireoides são glândulas próximas à tireoide que têm a função de regular o metabolismo do cálcio e 
fosfato. Alterações na produção destes hormônios podem acometer a região oral, a exemplo do sinal 
de Chvostek, a hipoplasia do esmalte, bem como falhas na erupção dentária que acometem pacientes 
portadores de ______________________. 

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

A) hipotiroidismo 
B) hipertiroidismo 
C) hipoparatiroidismo 
D) hiperparatiroidismo 
E) pseudo-hipoparatiroidismo 
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Questão 34 (Peso 1,00) 

As manifestações bucais da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) são comuns e 
podem representar os primeiros sinais clínicos da doença, reforçando assim o papel do cirurgião 
dentista na detecção precoce dessa infecção.  

Considerando a associação entre lesões orais e manifestações sistêmicas, é correto afirmar que 

A) o linfoma Hodgkin é a segunda neoplasia maligna mais comum em pacientes portadores do HIV, a 
qual frequentemente acomete o sistema nervoso periférico. 

B) a gengivite associada ao HIV se apresenta como uma borda linear de eritema, envolvendo a margem 
da gengiva livre, estendendo-se por cerca de 2-3 mm na direção apical. 

C) dentre as lesões fortemente associadas com a infecção pelo HIV destacam-se: a candidíase 
eritematosa e pseudomembranosa, o sarcoma de Kaposi e o carcinoma de células escamosas. 

D) a leucoplasia pilosa, lesão associada ao vírus do Herpes Simples, ocorre na borda lateral da língua 
e varia, na sua apresentação, de traços brancos verticais a áreas leucoplásicas espessas e 
enrugadas. 

E) na periodontite associada ao HIV, se observa sintomatologia dolorosa, hemorragia gengival, 
necrose dos tecidos moles, rápida perda do periodonto de sustentação e a presença frequente de 
bolsas periodontais profundas. 

Questão 35 (Peso 1,00) 

O abcesso apical agudo é um processo inflamatório supurativo, no qual pode-se observar dor intensa 
de caráter espontâneo, aliado ao aumento de volume na região apical do dente envolvido. Quanto ao 
atendimento de urgência nos casos de abscessos apicais agudos, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A drenagem cirúrgica da coleção purulenta localizada deve ser realizada após prescrição de 
antibióticos na dose de ataque. 

(   ) A inserção de um dreno cirúrgico no local da incisão dos tecidos moles, por meio do uso do 
bisturi, visa estabelecer uma via de drenagem da coleção purulenta. 

(   ) O acompanhamento do paciente após a drenagem cirúrgica é importante para avaliar à evolução 
do quadro clínico, e, após o período de 24h a 48h, deve-se proceder o capeamento pulpar direto.

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

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

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

Questão 36 (Peso 1,00) 

A primeira consulta do recém-nascido (RN) constitui um momento propício para a estimulação e 
orientação das famílias, assim como para realizar imunizações, verificar a realização da triagem 
neonatal e para estabelecer ou reforçar a importância da rede de apoio familiar. Nesse momento, o 
profissional de saúde deve avaliar as situações de vulnerabilidade inseridas no contexto. 

Sobre a primeira consulta do RN, é correto afirmar que 

A) a manutenção do aleitamento materno deve ser reforçada durante a primeira consulta, mesmo em 
bebês de mães HIV-positivo. 

B) a primeira consulta do RN deve ser realizada em tempo breve (inferior a 10 minutos) para garantir 
a não interrupção do ciclo de sono do RN. 

C) a primeira consulta do RN deve ser realizada após os quinze dias de vida da criança, pois é o 
período ideal para a realização da triagem neonatal (ou teste do pezinho). 

D) a primeira consulta do RN deve acontecer na primeira semana de vida, podendo ser realizada 
através de uma visita domiciliar conduzida por médico(a) ou enfermeiro(a). 

E) nos casos onde o parto aconteceu em ambiente hospitalar, a primeira consulta do RN deve 
acontecer após os primeiros quinze dias de vida da criança, pois o RN passou por uma avaliação 
geral da alta hospitalar. 
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Questão 37 (Peso 1,00) 

A caderneta de saúde da criança é um instrumento importante de vigilância que facilita o 
acompanhamento integral da saúde infantil.  

Sobre a caderneta de saúde da criança, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) O registro gráfico do perímetro encefálico da criança na caderneta deve acontecer até os dois 
anos. 

(   ) A primeira parte da caderneta é destinada aos profissionais de saúde para registro de 
informações relacionadas à saúde da criança. 

(   ) A Caderneta de Saúde da Criança acompanha o crescimento e o desenvolvimento da criança, 
do nascimento até os nove anos. 

(   ) O registro correto das informações na caderneta de saúde da criança é responsabilidade, 
exclusiva, dos médicos e enfermeiros que assistem à criança. 

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

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

Questão 38 (Peso 1,00) 

O trabalho em grupo na atenção básica é uma ferramenta possível e privilegiada da rede de apoio para 
a atenção integral à pessoa idosa, pois, entre outras contribuições, possibilita a ampliação do vínculo 
entre equipe e sujeito. 

Sobre o trabalho em grupo com pessoas idosas, é correto afirmar que 

A) pode funcionar como um espaço complementar da consulta individual e como espaço de educação 
em saúde.  

B) a utilização de palavras no diminutivo se faz necessária para facilitar a compreensão dos idosos 
sobre as informações repassadas. 

C) apenas os sujeitos em acompanhamento para hipertensão arterial e diabetes participam do trabalho 
em grupo com idosos na atenção básica. 

D) a condução do grupo de idosos é de responsabilidade, exclusiva, dos agentes comunitários de 
saúde, devido a sua proximidade com os idosos no território. 

E) as atividades de grupo com pessoas idosas devem ser realizadas nas sedes das unidades de saúde 
da família, como forma compulsória de garantir a participação dos idosos, quando o idoso 
comparecer para a renovação do receituário. 

Questão 39 (Peso 1,00)  

O Planejamento e Programação Local em Saúde é uma proposta metodológica de planejamento 
aplicado ao nível local do SUS, inspirada no enfoque estratégico-situacional do planejamento em saúde 
(VILASBÔAS, 2004). Nesse processo coletivo de planejamento, a _______________________ é um 
diagrama cujo objetivo é organizar a explicação do problema identificado durante o processo de 
_______________________, momento ________ de um processo de planejamento. 

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

A) árvore de problemas / análise da situação / inicial 
B) análise de viabilidade / árvore de problemas / final 
C) árvore de problemas / análise de viabilidade / inicial 
D) análise de viabilidade / análise de coerência / inicial 
E) análise da situação de saúde / análise de coerência / final 
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Questão 40 (Peso 1,00) 
O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) foi constituído com o objetivo 
de ampliar a resolutividade da Atenção Básica, com a inserção de uma equipe de profissionais de 
referência, que pode matriciar e ampliar a clínica das Equipes de Saúde da Família no cuidado às 
famílias no território. Duas importantes ferramentas de cuidado na compreensão das famílias são o 
________________, que representa as interações da família com pessoas, instituições ou grupos 
sociais em determinado momento, e o ________________, que representa os constituintes de pelo 
menos três gerações da família do paciente identificado. 
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 
A) genograma / ecomapa 
B) ecomapa / genograma 
C) mapa de rede / ecomapa 
D) fluxograma descritor / genograma 
E) projeto terapêutico singular / ecomapa 

Questão 41 (Peso 1,00) 

“Sabe-se que o risco de transmissão vertical do HIV, sem que ocorra qualquer intervenção durante a gestação 
para evitá-la, situa-se entre 25% e 30%. Desse percentual, há risco de 25% a 40% de haver transmissão 
intraútero, 60% a 75% de transmissão intraparto e, através da amamentação, 7% a 22% por exposição, ou 
seja, a cada mamada” (SORTICA et al, 2016, p. 9). 
Sobre a profilaxia de transmissão vertical do HIV no periparto, é correto afirmar que 
A) o parto instrumentalizado evita qualquer tipo de transmissão mãe-filho. 
B) a ruptura artificial das membranas diminui o risco de transmissão vertical do HIV. 
C) o risco de transmissão vertical aumenta, progressivamente, após quatro horas de bolsa rota. 
D) a ligadura do cordão umbilical imediatamente à expulsão do feto e à ordenha desse cordão previnem 

em 75% a transmissão vertical. 
E) para as gestantes sob critérios para realização de cesárea eletiva que entrarem em trabalho de 

parto antes da data prevista para a cirurgia, recomenda-se ruptura imediata da bolsa. 

Questão 42 (Peso 1,00) 
Uma das estratégias utilizadas para ampliação do cuidado aos usuários acamados e suas famílias no 
território é o atendimento domiciliar compartilhado.  
Sobre o atendimento domiciliar compartilhado, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas. 
(   ) O atendimento domiciliar compartilhado serve como recurso diagnóstico, recurso terapêutico ou 

para acompanhamento longitudinal dos pacientes. 
(   ) O paciente, a família, o cuidador, o contexto domiciliar e a equipe multiprofissional são pontos 

fundamentais do atendimento domiciliar compartilhado. 
(   ) O atendimento domiciliar compartilhado atua como centro de comunicação entre os diversos 

pontos de atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários em qualquer destes pontos.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) V F V 
B) V V F 
C) V F F 
D) F V V 
E) F V F 

Questão 43 (Peso 1,00) 
A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM) tem por objetivo promover a melhoria das 
condições de vida e saúde das mulheres brasileiras. Sobre a PAISM, é correto afirmar que 
A) a atenção integral à saúde da mulher tem início a sua gestação, através da garantia de cuidado nos 

diferentes níveis de atenção.  
B) a elaboração, a execução e a avaliação das políticas de saúde da mulher concentram-se na 

abordagem sobre a saúde sexual e a saúde reprodutiva. 
C) a atenção integral à saúde da mulher se refere ao conjunto de ações de promoção, proteção, 

assistência e recuperação da saúde executadas na atenção básica. 
D) a participação da sociedade civil organizada no processo de elaboração, execução e avaliação da 

PAISM é irrelevante, tendo em vista sua aprovação no Conselho de Saúde. 
E) a abordagem sobre o respeito as crenças e valores pessoais é uma temática relevante nos 

processos de sensibilização para humanização das práticas em saúde daqueles que prestam 
atenção integral à saúde da mulher. 
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Questão 44 (Peso 1,00) 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é alimentado, principalmente, pela 
notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças 
de notificação compulsória (Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, anexo V - 
Capítulo I). Os dados obtidos de sua efetiva utilização auxiliam na realização do diagnóstico dinâmico 
da ocorrência de um evento na população e no planejamento em saúde.  

Sobre o SINAN, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os agravos notificados no SINAN permitem identificar a realidade epidemiológica de determinada 
área geográfica. 

(   ) A notificação compulsória é de responsabilidade exclusiva dos profissionais das Equipes de 
Saúde da Família. 

(   ) É facultativo a Estados e Municípios incluirem outros problemas de saúde importantes em sua 
região para notificação compulsória em seu âmbito de gestão. 

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

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

Questão 45 (Peso 1,00) 

O Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) foi criado em 2000, e é 
reconhecido como um documento público e um sistema de informação oficial de cadastramento de 
informações acerca dos estabelecimentos de saúde.  

Sobre o SCNES, é correto afirmar que 

A) uma das finalidades do SCNES é ser instrumento de indução política e de mecanismo de controle. 
B) o cadastramento das equipes de saúde que atuam em territórios quilombolas no SCNES é opcional.  
C) o cadastramento no SCNES é facultativo aos estabelecimentos de saúde que não prestam 

atendimento através do Sistema Único de Saúde. 
D) o SCNES constitui o cadastro oficial do Ministério da Saúde quanto à realidade da capacidade 

instalada e mão-de-obra assistencial de saúde no país, independentemente da natureza jurídica do 
estabelecimento de saúde. 

E) o cadastramento e a manutenção dos dados cadastrais no SCNES são de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde para todos os estabelecimentos de saúde de seu município, 
independentemente da integração destes com o Sistema Único de Saúde. 

Questão 46 (Peso 1,00) 
 

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora foi instituída pela Portaria nº 1.823, de 
23 de agosto de 2014, com a finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem 
observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) para o desenvolvimento 
da atenção integral à saúde do trabalhador. 

Sobre as ações de saúde do trabalhador na atenção primária à saúde, é correto afirmar que 

A) cabe à Atenção Primária à Saúde a identificação da relação entre o trabalho e o acidente sofrido 
pelo usuário.  

B) cabe à Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST) a oferta de apoio matricial às equipes 
de Atenção Primária à Saúde.  

C) a emissão de laudos de exame médico da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não 
compete aos profissionais da Atenção Primária à Saúde. 

D) o mapeamento das atividades produtivas e a identificação da rede de apoio social aos trabalhadores 
no território são exemplos de ações de suporte à saúde do trabalhador na Atenção Primária à Saúde. 

E) a notificação dos agravos relacionados ao trabalho no Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) é ato privativo dos profissionais que integram a equipe do Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador (CEREST). 
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Questão 47 (Peso 1,00) 

“A linha de cuidado do câncer da mama tem a finalidade de assegurar à mulher o acesso humanizado 
e integral às ações e serviços qualificados para promover a prevenção do câncer de mama, acesso ao 
diagnóstico precoce e ao tratamento adequado, qualificado e em tempo oportuno” (BRASIL, 2013, 
p.27), e possui quatro diretrizes: prevenção e detecção precoce, programa nacional de qualidade da 
mamografia, acesso à confirmação diagnóstica e tratamento adequado e em tempo oportuno  

Sobre os objetivos da diretriz prevenção e detecção precoce, analise as opções a seguir e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 
(   ) Garantir imagens radiográficas de alto padrão com doses mínimas de radiação. 
(   ) Alertar médicos e população sobre os riscos associados à terapia de reposição hormonal. 
(   ) Fortalecer e ampliar o acesso às informações sobre a detecção precoce do câncer da 

mama para todas as mulheres, ressaltando o alerta para os primeiros sinais e sintomas do 
câncer da mama. 

(   ) Fortalecer e ampliar o acesso às informações relativas à prevenção do câncer da mama, 
enfatizando que o controle do peso e da ingestão de álcool, além da amamentação e da 
prática de atividades físicas, são formas de preveni-lo. 

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

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

Questão 48 (Peso 1,00) 

“O consumo de drogas é um fenômeno universal, histórico e social. Entretanto, vale enfatizar que o uso 
abusivo de medicamentos prescritos pode representar uma dependência química. Um dos principais 
problemas de combate ao uso de drogas é o fato de a sociedade sempre ter sido ambígua e incoerente 
frente ao seu consumo. O uso de drogas obedece a uma série de fatores relacionados a práticas 
culturais típicas de determinado povo, compondo uma realidade complexa e repleta de contradições e 
experimentações. Esta deformação da realidade é assimilada com facilidade pelos adolescentes e 
jovens, porque, em seu processo de desenvolvimento, buscam experimentar sem discriminação todas 
as possibilidades desse pretenso mundo novo” (BRASIL, 2017, p.94). 
 
Sobre os fatores protetores contra uso de drogas nos adolescentes, é correto afirmar que 
 
A) o consumo de maconha entre os jovens é frequente e, por isso, os profissionais de saúde devem 

estar atentos à identificação do consumo. Hoje, se sabe que sua utilização, em uso crônico, produz 
dependência mental e física e seus efeitos mentais são diversos de acordo com o indivíduo.  

B) o discurso do culto ao corpo, que cada vez ganha mais vulto, associa beleza, vigor e robustez à 
saúde, incutindo nos adolescentes e jovens a ideia de que obter este corpo belo e forte garante um 
corpo saudável. O uso dos esteroides, em geral, está relacionado à busca de melhores resultados 
da performance física e sempre se relacionam com a busca do par perfeito.  

C) como uma das estratégias mais eficazes para enfrentamento aos adolescentes envolvidos com 
drogas, sugere-se a internação em centros de recuperação, pois lá os adolescentes convivem e 
trocam experiências sobre a dependência, segundo o Ministério da Saúde, que inclusive possui um 
programa que inclui essas casas de repouso.  

D) o consumo abusivo de bebida alcoólica pode causar problemas psicossociais, emocionais e 
orgânicos. É uma das queixas mais frequentes na Unidade Básica de Saúde, sendo a oportunidade 
para detectar o risco de uso crescente e o padrão de uso, como rotina, em adolescentes. No entanto, 
o uso de drogas supera a sua utilização e é responsável pelos elevados índices de mortalidade, 
pois estimula a violência entre os jovens, principalmente, entre os grupos de facções rivais, segundo 
o Ministério da Saúde.  

E) como uma das condutas adotadas pelo Ministério da Saúde, o cuidado ao adolescente envolvido 
com drogas está relacionado com o grau de seu comprometimento com a droga, com o tipo de droga 
e com a situação familiar e social em que ele vive. A abordagem deverá sempre ser realizada por 
equipe multiprofissional que tenha habilidades e competências para a execução do seu método de 
trabalho e de cuidado, bem como saiba lidar com diferentes atores sociais envolvidos na questão.  
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Questão 49 (Peso 1,00) 

A respeito da articulação entre a Estratégia Saúde da Família e a Saúde Mental, analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A Atenção Básica em saúde tem sido uma estratégia de “medicalização” dos usuários do CAPS 
e suas famílias. 

(   ) A radicalidade da desinstitucionalização do usuário em Saúde Mental pode ser alcançada no 
âmbito da Saúde da Família. 

(   ) A Saúde Mental na Atenção Básica tem ações mais complexas no nível primário, invertendo a 
lógica da complexidade do cuidado. 

(   ) O Apoio Matricial em Saúde Mental engendrado pela equipe do CAPS tem como objetivo 
precípuo propiciar retaguarda técnica às equipes que atendam famílias. 

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

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

Questão 50 (Peso 1,00) 

 “A saúde do idoso está estritamente relacionada com a sua funcionalidade global, definida como a 
capacidade de gerir a própria vida ou cuidar de si mesmo. Essa capacidade de funcionar sozinho é 
avaliada por meio da análise das atividades de vida diária, que são tarefas do cotidiano realizadas pelo 
paciente. A saúde do idoso é determinada pelo funcionamento harmonioso de quatro domínios 
funcionais: cognição, humor, mobilidade e comunicação. A perda dessas funções resulta nas grandes 
síndromes geriátricas abordadas” (MORAES; MARINO; SANTOS, 2010, p. 54).  

Sobre as disfuncionalidades que comprometem a saúde do idoso, é correto afirmar que 

A) a incapacidade comunicativa constitui-se como uma síndrome geriátrica associada à imobilidade.  
B) a incontinência urinária acomete boa parte dos idosos e pode ser de estresse, urgência, por 

transbordamento e por simulação compulsória. 
C) o delirium, a depressão, a demência e a doença mental são exemplos de quadros frequentes em 

idosos, associados a uma incapacidade cognitiva.  
D) a instabilidade postural é descrita equivocadamente como uma síndrome geriátrica, já que se trata 

de uma questão de psicomotricidade, descrita desde a infância. 
E) recentemente, a insuficiência familiar foi descartada como síndrome geriátrica, a partir da crescente 

conectividade em tecnologias na experiência de envelhecimento. 


