
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 

 Verifique se este caderno contém quarenta questões objetivas e observe se ele apresenta alguma imperfei-

ção. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 As questões desta prova apresentam quatro alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04 e 08, nesta 

sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes às alternativas que você 

apontar como corretas. 

 O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for com-

pletado  o  processo  de  distribuição  dos  cadernos  de  questões,  incluído o tempo para o preenchimento do 

cartão de respostas. 

 Quando você terminar a prova, solicite ao fiscal que apanhe o material de prova na sua carteira e aguarde sua 

liberação pelo fiscal para sair do local de prova.  

Lembre-se de que você só pode deixar o local de prova após as 15h30min. 

 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as informações 

constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. 

 É obrigatória a permanência dos três últimos candidatos da sala para a assinatura da ata de encerramento de 

aplicação da prova. 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, número de 

inscrição, área. 

 ASSINE no local indicado. 

 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição do cartão 

em caso de erro ou rasura. 

 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA DAS 

DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 

 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse o nú-

mero 09 como resposta para ela, o cartão de respostas teria que ser preenchido 

da maneira indicada ao lado. 

 

Observação: você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

ATENÇÃO!  Só a destaque depois de ter entregue o cartão de respostas ao fiscal. 

...................................................................................................................... destaque aqui ............................... 
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QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM 

SAÚDE E MODELOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE 

 

01– De acordo com os modelos explicativos do processo 

saúde e doença, assinale o que for correto. 
 

01) O modelo denominado história natural da doença é 
o principal modelo processual dos fenômenos pato-

lógicos, desenvolvido no seio das ciências biomédi-
cas. Segundo os sistematizadores desse modelo, 

denomina-se "história natural da doença o conjun-
to de processos interativos que criam estímulo pa-
tológico no meio ambiente, ou qualquer outro lu-

gar, passando pela resposta do homem ao estímu-
lo, até as alterações que levam a um defeito, inva-

lidez, recuperação ou morte" (Leavell  & Clark, 
1976:7). 

 

02) Uma das diferenças entre os modelos da história 

natural da doença e o modelo de vigilância em   
saúde é que o último incorpora uma perspectiva de 

produção social de saúde e doença. 
 

04) No modelo cosmocêntrico, a causalidade da doença 
é explicada por meio do castigo divino para os pe-

cados ou ação dos inimigos, e também pela teoria 
do contágio (transmissão da lepra entre os Ju-

deus). 
 

08) Segundo a teoria do germe, não era todo o micro-
organismo causador da doença. Para que o germe 

fosse considerado agente causador de doença de-
veria seguir critérios conhecidos como postulados 
de Koch. 

 
                

 
 

 

02– Em relação às políticas públicas de saúde no Brasil, 

assinale o que for correto. 
 

01) A Previdência Social no Brasil surgiu em 1923 com 
o decreto legislativo que ficou conhecido com Lei 

Elói Chaves, criando os IAPS – Institutos de Apo-
sentadorias e Pensões. 

 

02) Durante o governo do General Eurico Gaspar Dutra 

foi formulado o Plano SALTE (Saúde, Alimentação, 
Transporte e Energia) e, em 1953, por influência 

desse plano foi criado o Ministério da Saúde (MS), 
que se dedicava às atividades de caráter coletivo. 

 

04) Em 1966, com a fusão dos Institutos de Previdên-

via Social (IAP), originou-se o Instituto Nacional de 
Previdência Social que se firmou como o principal 

órgão de financiamento dos serviços de saúde. 
 

08) Em 1977, o Ministério da Saúde já reconhecia que 
o papel primordial da esfera municipal era o de es-
truturar uma rede de serviços básicos dentro dos 

princípios da atenção primária. 
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03– O Sistema Único de Saúde no Brasil é considerado a 

maior política de inclusão social estabelecida no século 

XX. Com relação ao SUS, assinale o que for correto. 
 

01) A integralidade na saúde tem duas dimensões: a 
dimensão horizontal que se refere às ações de   

saúde em todos os campos, o que exige organiza-
ção de todos os níveis de atenção, e a dimensão 

vertical que inclui a visão do ser humano como um 
todo, único e indivisível, o que extrapola a atenção 

fundamentada apenas no aspecto biológico. 
 

02) De acordo com a Lei no 8080/90, a iniciativa priva-
da poderá participar do SUS, em caráter comple-

mentar. 
 

04) O princípio da equidade do SUS tem como premis-
sa estabelecer um princípio de justiça social que 

busca corrigir iniquidades sociais em saúde. 
 

08) A Lei no 8142/90 dispõe sobre as condições para 
promoção, proteção e recuperação da saúde e ain-

da regula as ações, a organização e o funciona-
mento dos serviços de saúde em todo o Brasil. 

 

                
 
 

 

04– Para o efetivo funcionamento do SUS, na prática, houve 

a necessidade da edição de Normas Operacionais Bási-
cas de Saúde (NOB). Com relação às NOBs, assinale o 

que for correto. 
 

01) Para a definição do teto financeiro a ser repassado 
a estados e municípios, a NOB SUS 01/91 levava 
em consideração os critérios de capacidade instala-

da e recursos humanos. 
 

02) A NOB SUS 01/93 definiu que o repasse de recur-
sos do Governo Federal para estados e municípios 

dar-se-ia por meio de convênios firmados entre os 
gestores, mediante algumas exigências: formação 

dos conselhos de saúde, criação de fundos de saú-
de e elaboração de planos municipais de saúde. 

 

04) A NOB SUS 01/96 estabeleceu duas modalidades 

de gestão para os municípios: Gestão Plena da 
Atenção Básica e Gestão Plena do Sistema. 

 

08) A NOB 01/96 promoveu inovação nas transferên-

cias financeiras intergovernamentais por meio da 
criação do Piso Assistencial Básico que tinha dois 

componentes denominados fixo e variável. 
 
                

 
 

 

05– Com relação aos programas assistências no SUS, assi-

nale o que for correto. 
 

01) A atenção domiciliar é considerada um componente 

da rede de atenção às urgências, devendo articu-
lar-se aos demais componentes da rede de atenção 

à saúde. 
 

02) A Estratégia de Saúde da Família pode ser caracte-
rizada como uma estratégia que possibilita a inte-

gração e promove a organização das ações e servi-
ços de saúde em determinado território. 

 

04) Os agentes comunitários de saúde podem estar li-

gados a uma unidade básica de saúde ainda não 
organizada na lógica da saúde da família. 

 

08) Uma característica de um serviço de atenção psi-
cossocial é atuar no sentido de complementar o 

modelo asilar. 
 

                
 
 

 



 
 

06– Com relação às Redes de Atenção à Saúde (RAS), assi-

nale o que for correto. 
 

01) Uma RAS deve ser organizada por níveis hierárqui-
cos. 

 

02) Em uma RAS, o financiamento deve ser feito por 

captação ou por desfecho de condição de saúde. 
 

04) Os sistemas logísticos utilizados nas RAS são solu-
ções em saúde fortemente ancoradas nas tecnolo-

gias de informação e ligadas ao conceito de inte-
gração vertical. 

 

08) Para que uma RAS funcione de maneira a atender 

as necessidades de saúde da população há que se 
garantir financiamento adequado. Pode-se afirmar 
que o financiamento das RAS é bipartite e alinhado 

com as metas da rede. 
 

                
 

 

 

07– Com relação à Política Nacional de Atenção Hospitalar 

(PNHOSP), assinale o que for correto. 

 
01) Um hospital beneficente é de natureza pública, ins-

tituído e mantido por contribuições e doações pú-
blicas. 

 

02) O leito de curta permanência é o leito hospitalar 

cuja utilização não ultrapasse a média de perma-
nência de três dias. 

 

04) Capacidade hospitalar de operação de acordo com 

o Ministério da Saúde "é o número de leitos efeti-
vamente funcionantes no hospital, respeitada a le-

gislação em vigor". 
 

08) As estatísticas hospitalares medem, em geral, só a 
morbidade da população que foi hospitalizada. 

 
                

 
 

 

08– Pelo Pacto pela Saúde instituído pela Portaria GM 

399/2006, os gestores do SUS pactuaram responsabili-
dades entre as três esferas de gestão, principalmente, 

para dar continuidade ao processo de descentralização e 
municipalização das ações e serviços de saúde. Com re-
lação ao Pacto pela Saúde, assinale o que for correto. 

 
01) O Pacto de Gestão propôs que o financiamento da 

atenção básica é de responsabilidade das três esfe-
ras de governo, sendo os recursos federais aloca-

dos sob a forma de dois componentes: o Piso da 

Atenção Básica Fixo e Variável. 
 

02) Entre as prioridades propostas pelo Pacto pela Vi-

da, está a saúde do homem. 
 

04) Como prioridade no Pacto pela Vida foi estabelecido 
o fortalecimento da atenção básica, tendo como 

objetivo ampliar e qualificar a estratégia de saúde 
da família em comunidades rurais. 

 

08) O fortalecimento da capacidade de resposta às do-

enças emergentes e endemias, com ênfase na 
dengue, na hanseníase e na tuberculose, é uma  

prioridade pactuada pelos gestores de saúde. 
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09– Para que se estabeleça políticas públicas visando a me-

lhoria da saúde da população, é necessário o planeja-
mento e avaliação dessas políticas. Com relação ao pla-

nejamento e avaliação em saúde, assinale o que for cor-
reto. 

 
01) O Método Altadir de Planificação Popular (MAPP) se 

fundamenta nos mesmos princípios do Planejamen-

to Estratégico em Saúde (PES) e, pelas suas carac-
terísticas operativas constitui-se no método de 

eleição para o planejamento do nível local. 
 

02) De acordo com Carlos Matus, "situação" expressa a 
condição a partir da qual os indivíduos ou grupos 

interpretam e explicam a realidade. 
 

04) A avaliação normativa consiste em fazer um julga-
mento sobre uma intervenção comparando os re-

cursos empregados, os serviços e bens produzidos 
e os resultados obtidos, com critérios e normas. 

 

08) Para que se possa avaliar uma determinada inter-

venção em saúde, deve ser levado em conta os se-
guintes componentes: objetivos, recursos, servi-

ços, bens ou atividade, efeitos e contexto preciso 
em um dado momento. 

 
                
 

 

 

10– Com relação aos programas e ações executadas pelo 

SUS, assinale o que for correto. 
 

01) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promo-
ção da Saúde foi proposta no ano de 2006 e faz 
parte do Pacto pela Vida. 

 

02) Entende-se por vigilância epidemiológica um con-

junto de ações que proporcionam o conhecimento, 
detecção ou prevenção de qualquer mudança dos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de reco-

mendar e adotar as medidas de prevenção e con-
trole de doenças. 

 

04) De acordo com o Ministério da Saúde, os princípios 

fundamentais da atenção básica da saúde são: in-
tegralidade, qualidade, equidade e participação so-

cial. 
 

08) As equipes de saúde da família devem ser compos-
tas, no mínimo, por um médico da família, um en-

fermeiro, um técnico de enfermagem e 4 agentes 
comunitários de saúde. 

 

1.  
2.  
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11– De acordo com a Portaria no 3.390, de 30 de dezembro 

de 2013, assinale o que for correto. 
 

01) Acessibilidade hospitalar é a condição para utiliza-
ção com segurança e autonomia, total ou assistida, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos do hospi-
tal por uma pessoa com deficiência ou com mobili-
dade reduzida. 

 

02) Acolhimento é a escuta ética e adequada das ne-
cessidades de saúde do usuário no momento de 
procura ao serviço de saúde e na prestação de cui-

dados com a finalidade de atender à demanda com 
resolutividade e responsabilidade. 

 

04) Apoio matricial é o suporte técnico especializado 

que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de  
saúde a fim de ampliar seu campo de atuação e 

qualificar suas ações, invertendo a lógica da frag-
mentação dos saberes. 

 

08) Auditoria clínica é a análise crítica e sistemática da 

qualidade de atenção à saúde prestada no hospital, 
incluindo-se os procedimentos usados para o diag-

nóstico e o tratamento, uso dos recursos e os re-
sultados para os usuários. 

 
                
 

 

 

12– Assinale o que for correto. 

 
01) Um protocolo com a finalidade de dar agilidade ao 

atendimento a partir da análise do grau de neces-
sidade do usuário, proporcionando atenção centra-
da no nível de complexidade e não na ordem de 

chegada é definido como classificação de risco. 
 

02) Gerenciamento de leitos é um dispositivo para oti-
mização da utilização dos leitos, aumentando a ro-

tatividade dentro de critérios técnicos, visando di-
minuir o tempo de internação desnecessário e abrir 

novas vagas para demandas represadas. 
 

04) Linha de cuidado são espaços onde se ofertam de-
terminados serviços de saúde, por meio de uma 

produção singular, como uma unidade ambulatorial 
especializada, uma unidade de atenção domiciliar e 

uma unidade de atenção paliativa. 
 

08) A gestão da clínica caracteriza-se por práticas as-
sistenciais e gerenciais desenvolvidas a partir da 

caracterização do perfil dos usuários por meio da 
gestão de leitos, corresponsabilização das equipes 
e avaliação de indicadores assistenciais. 

 
                

 
 

 

13– Sobre as diretrizes da Política Nacional de Atenção Hos-

pitalar – PNHOSP, assinale o que for correto. 
 

01) Modelo de atenção centrado na gestão, de forma 
uniprofissional. 

 

02) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e se-

gurança do paciente. 
 

04) Atenção humanizada em consonância com a Políti-
ca Nacional de Humanização. 

 

08) Garantia de universalidade de acesso, equidade e 

integralidade na atenção hospitalar. 
 

                
 

 

 

 
 

 

14– Sobre os princípios adotados pela Política Nacional de 

Promoção da Saúde (PNPS), assinale o que for correto. 
 

01) O empoderamento se refere ao processo de inter-
venção que estimula os sujeitos e coletivos a ad-

quirirem o controle das decisões e das escolhas de 
modos de vida adequado às suas condições        
socioeconômico-culturais. 

 

02) A autonomia refere-se à identificação de potencia-
lidades e ao desenvolvimento de capacidades, pos-
sibilitando escolhas conscientes de sujeitos e co-

munidades sobre suas ações e trajetórias. 
 

04) A sustentabilidade diz respeito à necessidade de 
permanência e continuidade de ações e interven-

ções, levando em conta as dimensões política, eco-
nômica, social, cultural e ambiental. 

 

08) Apresentar no Conselho Municipal de Saúde estra-

tégias, programas, planos e projetos de promoção 
da saúde. 

 
                

 
 

 

15– Assinale o que for correto. 

 
01) A vigilância da saúde do trabalhador caracteriza-se 

como um conjunto de atividades destinadas à pro-
moção e proteção, recuperação e reabilitação da 

saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho. 

 

02) A vigilância sanitária centra-se nos fatores não bio-

lógicos do meio ambiente que possam promover 
riscos à saúde humana: água para consumo huma-
no, ar, solo, desastres naturais, substâncias quími-

cas, acidentes com produtos perigosos, fatores físi-
cos e ambiente de trabalho. 

 

04) A vigilância epidemiológica tem como funções, den-

tre outras: coleta e processamento de dados; aná-
lise e interpretação dos dados processados, divul-

gação das informações, investigação epidemiológi-
ca de casos e surtos; análise dos resultados obti-

dos e recomendações e promoção das medidas de 
controle indicadas. 

 

08) A vigilância da situação de saúde desenvolve ações 

de monitoramento contínuo do país/estado/região/ 
município/equipes, por meio de estudos e análises 

que revelem o comportamento dos principais indi-
cadores de saúde, priorizando questões relevantes 
e contribuindo para um planejamento de saúde 

mais abrangente. 
 

                
 

 

 

16– A área de vigilância em saúde abrange as ações de 

vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e 

agravos à saúde, devendo constituir espaço de articula-
ção de conhecimentos e técnicas. Sobre seus compo-

nentes, assinale o que for correto. 
 

01) A vigilância dos gestores. 
 

02) A vigilância dos sistemas de informação. 
 

04) A vigilância da saúde do trabalhador. 
 

08) A vigilância sanitária. 
 

                
 

 

 

 
 

 



 
 

17– Sobre os temas prioritários da Política Nacional de Pro-

moção da Saúde – PNPS, assinale o que for correto. 
 

01) Formação e educação permanente. 
 

02) Promoção do desenvolvimento sustentável. 
 

04) Aprimoramento das ferramentas de gestão. 
 

08) Implantação do sistema de identificação de riscos 
relacionados a desastres naturais. 

 
                

 
 

 

18– O Pacto pela Saúde define prioridades articuladas e 

integradas em alguns componentes. Sobre o assunto, 

assinale o que for correto. 

 
01) Pacto de Combate às Endemias. 
 

02) Pacto em Defesa do SUS. 
 

04) Pacto em Defesa dos Trabalhadores Rurais. 
 

08) Pacto pela Vida. 

 
                

 
 

 

19– O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, dentro do 

seu campo de competência, detecta emergências em 
saúde pública e define ações de intervenção, por inter-

médio de: 
 

01) Farmácias Notificadoras, que comunicam eventos 
adversos e queixas técnicas em relação ao consu-

mo de medicamentos. 
 

02) Microssistemas de Cuidado, que são pequenos sis-
temas de trabalho onde o cuidado ao paciente 

acontece. 
 

04) Notivisa, que notifica eventos adversos e queixas 
técnicas relacionados com os produtos sob vigilân-

cia sanitária. 
 

08) Comissão de avaliação regional, caracterizada por 
entidades privadas sem fins lucrativos que recebe-
rem recursos públicos para realização de ações de 

interesse público. 
 

                
 

 

 

20– A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção 

Primária à Saúde é condição obrigatória para construção 

da integralidade na atenção e para o alcance de resulta-
dos. Sobre suas diretrizes, assinale o que for correto. 

 
01) Planejamento e programação integrados das ações 

individuais e coletivas. 
 

02) A regulamentação dos processos de contratualiza-
ção dos hospitais públicos e privados com fins lu-

crativos. 
 

04) Retroalimentação dos dados para as Secretarias 
Estaduais de Saúde. 

 

08) Educação permanente dos profissionais de saúde, 

com abordagem integrada nos eixos da clínica, vi-
gilância, promoção e gestão. 

 
                
 

 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 

 
 

 
 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

21– Em relação aos principais exames imaginológicos, assi-

nale o que for correto. 
 

01) Os três eixos de avaliação em uma tomografia 
computadorizada (feixe cônico ou helicoidal) são: 

axial, sagital e coronal. 
 

02) A ressonância magnética não utiliza radiação ioni-
zante e oferece excelentes graus de contraste en-

tre tecidos moles. 
 

04) A cintilografia consiste na captação de raios gamas, 
emitidos por marcador radioativo associado a um 

fármaco que se acumula em regiões onde o meta-
bolismo apresenta-se alterado; porém essa técnica 
não contribui para o diagnóstico na área odontoló-

gica. 
 

08) A ultrassonografia é um recurso imaginológico que 
utiliza a aplicação clínica do ultrassom, tendo a 

avaliação das glândulas salivares maiores, o seu 
grande destaque na odontologia. 

 
                

 
 

 

22– O uso de exames laboratoriais auxilia, muitas vezes, na 

elaboração do diagnóstico ou serve para avaliar o esta-
do de saúde do paciente. Sobre essa temática, assinale 

o que for correto. 
 

01) O tempo de protrombina e de tromboplastina par-
cial ativada permitem avaliar o funcionamento da 

cascata de coagulação e fazem parte do coagulo-
grama. 

 

02) Com base no Volume Globular Médio (VGM), pre-

sente no eritrograma, pode-se classificar as  ane-
mias em microcíticas, normocíticas e macrocíticas. 

 

04) Quadros de linfocitose (elevação no número de lin-

fócitos) são encontrados nos processos infecciosos 
de natureza aguda, principalmente de origem bac-

teriana e fúngica. 
 

08) A dosagem de proteína C-Reativa avalia a função 
renal e também a função hepática. 

 
                
 

 

 

23– Várias alterações sistêmicas apresentam repercussão 

nos tecidos bucais, induzindo o aparecimento de lesões 
ou alterações que podem indicar o início ou evolução da 
doença. Com base nessa temática, assinale o que for 

correto. 
 

01) Quadros de Candidose, principalmente a forma 
pseudomembranosa, pode estar relacionada a qua-

dros de imunossupressão ou imunodeficiência. 
 

02) As lesões bucais de Líquen Plano podem preceder 
as lesões cutâneas e apresentam-se geralmente 

como placas esbranquiçadas com padrão reticulado 
(estriações esbranquiçadas) em uma mucosa de 

coloração normal ou levemente eritematosa. 
 

04) A Paracoccidioidomicose é uma doença fúngica sis-
têmica, que inicialmente apresenta comprometi-

mento pulmonar, porém pode apresentar lesões ul-
ceradas, infiltrativas e de aspecto moriforme na 

mucosa bucal. 
 

08) Dentre as manifestações bucais em pacientes com 
anemia destacam-se: mucosa pálida, atrófica e 
despapilamento do dorso da língua. 

 
                

 
 

 



 
 

24– Para a manutenção da saúde bucal, o cirurgião-dentista 

deve estar incluído como parte da equipe multiprofissio-
nal envolvida no tratamento oncológicos; visto que du-

rante a quimioterapia, radioterapia e transplante de 
medula óssea e células-tronco, geralmente ocorrem 

complicações bucais. Sobre esse tema, assinale o que 
for correto. 

 

01) A radioterapia na região de cabeça e pescoço causa 
modificações teciduais nas glândulas salivares que 

levam ao quadro hipossalivação severa. 
 

02) A osteorradionecrose é uma condição caracterizada 
pela exposição óssea após altas doses de radiação; 

porém a chance de desenvolver essa complicação 
desaparece após o término do tratamento radiote-

rápico. 
 

04) A mucosite, inflamação da mucosa bucal, é resul-
tante dos efeitos citotóxicos diretos da radiação ou 

dos agentes antineoplásicos nas células epiteliais 
que revestem a mucosa bucal e do aumento na ex-

pressão de citocinas pró-inflamatórias. 
 

08) Durante a quimioterapia, os pacientes podem apre-
sentar quadros de imunossupressão, o que os tor-

na mais propensos às infecções secundárias. 
 
                

 
 

 

25– Com relação ao diagnóstico da mobilidade dental, assi-

nale o que for correto. 

 
01) Grau 2: mobilidade da coroa dentária excedendo   

1 mm no sentido horizontal. 
 

02) Grau 1: mobilidade da coroa dentária excedendo 

0,2-1 mm no sentido horizontal. 
 

04) Doença periodontal associada ao biofilme dental 
não é a única causa do aumento da mobilidade 

dentária. 
 

08) Do ponto de vista terapêutico, não é importante 
diagnosticar o grau de mobilidade dentária, mas 

sim a causa da hipermobilidade. 
 

                
 

 

 

 

26– Com relação à avaliação da profundidade clínica de 

sondagem, assinale o que for correto. 
 

01) A profundidade clínica de sondagem é dada pela 

distância da margem gengival ao fundo da bolsa ou 

sulco gengival. 
 

02) A força de sondagem durante o exame periodontal 
pode variar em até 10% entre diferentes examina-

dores. 
 

04) Erros de medidas da profundidade de sondagem 
podem estar associados a fatores como espessura 

da sonda, contorno da superfície dentária e angula-
ção inadequada da sonda. 

 

08) A medida de profundidade clínica coincide com a 

medida da profundidade histológica da bolsa. 
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27– Em relação aos cuidados bucais em pacientes interna-

dos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), assinale o 
que for correto. 

 
01) A hidratação labial do paciente deve ser realizada 

com vaselina. 
 

02) Caso o paciente não esteja se alimentando por via 
oral, os procedimentos de higiene bucal devem ser 

realizados 2 vezes ao dia. 
 

04) A higiene bucal do paciente internado na UTI de-
ve ser realizada com uma escova dente e/ou gaze 

e/ou swab em solução alcoólica de clorexidina 
0,12%. 

 

08) O cirurgião dentista deve avaliar os pacientes nas 
primeiras 24 horas de internac ̧ão com objetivo de 

realizar busca ativa com relac ̧ão à presença de in-

fecc ̧ões bucais e orientar a enfermagem com re-

lac ̧ão à correta higiene bucal. 

 
                
 

 

 

28– Os vasoconstritores são fármacos comumente adiciona-

dos às soluções anestésicas locais. Sobre os vasocons-
tritores, assinale o que for correto. 

 

01) Aumentam o risco de toxicidade do anestésico lo-
cal. 

 

02) Reduzem a velocidade de absorção do anestésico 

local. 
 

04) Aumentam a duração de ação da maioria dos anes-
tésicos locais. 

 

08) Reduzem o fluxo sanguíneo para o local da admi-

nistração do anestésico local. 
 

                
 

 

 

29– Os anti-inflamatórios não esteroidais são fármacos fre-

quentemente utilizados na Odontologia. Sobre os anti-

inflamatórios não esteroidais assinale o que for correto. 
 

01) Apresentam comumente efeitos depressores do sis-
tema nervoso central, contribuindo para alta inci-

dência de sonolência, tontura e náusea. 
 

02) São utilizados no tratamento da dor e da inflama-
ção que acorrem após alguns procedimentos odon-

tológicos. 
 

04) Atuam em receptores ligados a enzimas, como a 

enzima cicloxigenase. 
 

08) Atuam em receptores ligados a enzimas, como a 

enzima lipoxigenase. 
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30– Segundo as diretrizes de 2007 da American Heart Asso-

ciation, há necessidade da realização de profilaxia anti-
biótica para a prevenção da Endocardite Infecciosa an-

tes da execução de alguns procedimentos odontológicos 
que provocam bacteremia transitória. Sobre a profilaxia 

antibiótica, assinale o que for correto. 
 

01) O protocolo utilizado para pacientes não alérgicos à 

penicilina é: uma dose de 500 mg de amoxicilina   
1 hora antes do procedimento e manutenção dessa 

dose por mais dois dias pós-operatórios. 
 

02) O protocolo utilizado para pacientes alérgicos à pe-
nicilina é: uma dose de 600 mg de clindamicina 1 

hora antes do procedimento e manutenção dessa 
dose por mais dois dias pós-operatórios. 

 

04) O protocolo utilizado para pacientes não alérgicos à 

penicilina é: dose única de 2 g de amoxicilina 1 ho-
ra antes do procedimento. 

 

08) O protocolo utilizado para pacientes alérgicos à pe-

nicilina é: dose única de 600 mg de clindamicina 1 
hora antes do procedimento. 

 
                

 
 

 

31– Sobre a lavagem das mãos em odontologia, assinale o 

que for correto. 
 

01) Lavar as mãos com frequência, é, isoladamente, a 
ação mais importante para a prevenção e o contro-

le de infecções, pois a pele é densamente povoada 
por microrganismos. 

 

02) A maioria das bactérias transitórias patogênicas e 
não patogênicas são removidas facilmente pela 

água e sabão. A microbiota restante é melhor ata-
cada por antissépticos químicos adequados. Para 

máximo efeito, toda sujidade, gordura e qualquer 
outro material estranho deve ser removido primei-

ro com água e sabão, de modo a permitir ótimo 
contato entre o agente químico e as bactérias. 

 

04) As mãos devem ser lavadas: após o atendimento a 

cada paciente; imediatamente após a retirada das 
luvas; quando as mãos forem contaminadas, em 

caso de acidente. 
 

08) A lavagem simples das mãos, procedimento de ro-
tina (não-cirúrgico) deve ser feita da seguinte for-

ma: retire anéis, relógios e pulseiras; ensaboe as 
mãos e a metade dos antebraços por no mínimo, 
15 segundos; o sabão (3 a 5 ml) deve, idealmente, 

ser líquido, hipoalérgico; enxague em água corren-
te abundante; seque com papel-toalha descartável; 

e feche a torneira usando as mãos. 
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32– Durante e após a realização de procedimentos que di-

zem respeito à manipulação de material perfurocortan-
te, devemos adotar algumas recomendações. Identifi-

que as recomendações e assinale o que for correto. 
 

01) Máxima atenção durante a realização dos procedi-
mentos que envolvam instrumentos perfurocortan-
tes, que conforme a Resolução da Diretoria Colegi-

ada da Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria/ANVISA-RDC no 306, de 7 de dezembro de 

2004, são os resíduos do grupo E: todos os objetos 
e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou 

protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar 
ou perfurar (bisturis, agulhas, ampolas de vidro, 

brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas e 
outros). 

 

02) A agulha, após procedimento invasivo, deve ser  

reencapada com o uso das mãos e acondicionada 
em recipiente rígido, com tampa vedante, resisten-

tes à ruptura e à punctura, rotulado com o símbolo 
de risco físico. 

 

04) Em caso de acidente, encaminhar somente o paci-

ente ao estabelecimento determinado para a reali-
zação de exames, tomando o cuidado de fazer um 
contato prévio informando o ocorrido. Após da pos-

se do resultado do exame do paciente, o profissio-
nal seguirá ou não os procedimentos profiláticos. 

 

08) Imediatamente após a exposição percutânea a ma-

terial biológico, recomenda-se a lavagem exaustiva 
com água e sabão ou solução antisséptica deter-

gente (PVPI e/ou clorexidina). 
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33– A área de biossegurança é definida pela Agência Nacio-

nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) como: condição de 
segurança alcançada por um conjunto de ações destina-

das a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos ine-
rentes às atividades que possam comprometer a saúde 

humana, animal e o meio ambiente. Sobre biosseguran-
ça, assinale o que for correto. 

 

01) Agente de risco pode ser compreendido como qual-
quer componente de natureza física, química, bio-

lógica ou radioativa que possa vir a ter probabili-
dade de danos à saúde do homem, dos animais, do 

meio ambiente ou a qualquer dos trabalhos desen-
volvidos. 

 

02) Agente infeccioso é um agente biológico capaz de 

produzir infecção ou doença infecciosa, sendo todo 
organismo microscópio ou não, com capacidade 

para causar infecção, independentemente da pre-
disposição do indivíduo. 

 

04) Bacteriófago é o vírus capaz de infectar e destruir 

bactérias, sendo frequentemente usado como veto-
res pela engenharia genética. 

 

08) Agente biológico de controle é o organismo vivo, 

obtido por meio de manipulação genética, introdu-
zido no ambiente ou a qualquer dos trabalhos de-
senvolvidos. 

 
                

 
 

 

34– A prática da odontologia abrange procedimentos que 

implicam em contato com secreções da cavidade bucal, 
como saliva, sangue, secreções purulentas, respiratórias 

e aerossóis. Isso tudo acaba resultando em possibilida-
de de transmissão de infecções, tanto de paciente para 

paciente, como dos profissionais para pacientes ou dos 
pacientes para os profissionais. Sobre medidas de bios-

segurança que devem ser adotadas, assinale o que for 
correto. 

 
01) Quando os instrumentais são retirados da Central 

de Material Esterilizado (CME) podem retornar sem 

que seja necessária nova lavagem. 
 

02) Todo o processo de limpeza, desinfecção ou esteri-
lização de materiais deve ser centralizado em um 

local reservado. Portanto, após cada atendimento, 
todos os materiais utilizados devem ser levados 

para a sala de materiais, para seu adequado pro-
cessamento. Os instrumentais não devem ser lava-

dos na própria pia do consultório dentário, já que 
esta deve servir exclusivamente para lavagem de 

mãos ou outras necessidades durante os procedi-

mentos. 
 

04) Após o atendimento do paciente, os instrumentais 

devem ser acondicionados em caixas sem tampa e 
sem líquidos. 

 

08) O profissional e a equipe devem fazer uso de jaleco 

de manga longa, gorro descartável, máscara des-
cartável, luvas descartáveis e óculos de proteção. 
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35– Sobre a imunologia da doença cárie, assinale o que for 

correto. 
 

01) Presença de mucinas salivares que apresentam 
funções lubrificantes e protetoras. 

 

02) Presença de lactoferrina e peroxidases que atuam 

inibindo o crescimento de microrganismos. 
 

04) Presença de lisozima, que atua o peptideoglicano 
da parede celular. 

 

08) Presença de defensinas produzidas pelas células 

epiteliais, que atuam nas bactérias Gram-positivas 
e Gram-negativas, incluindo o S. mutans. 

 
                
 

 

 

36– Sobre o controle químico do biofilme dental, assinale o 

que for correto. 
 

01) A eficácia clínica de um agente antimicrobiano de-
pende de sua potência e sua substantividade. 

 

02) A retenção de um agente depende da sua proprie-
dade de se aderir às superfícies orais, da taxa de 

fluxo salivar e gengival, da dosagem, da concen-
tração, do tempo de contato e da frequência de 

aplicação. 
 

04) Para ser aplicado na cavidade bucal, um antimicro-
biano ideal necessita apresentar a característica de 

ser bactericida, de ação lenta e efeito apenas profi-
lático. 

 

08) Os principais mecanismos de ação de um agente 

antiplaca são: inibição da colonização microbiana; 
inibição do crescimento microbiano e/ou do meta-

bolismo; desorganização da placa madura e a mo-
dificação bioquímica ecológica da placa. 

 
                

 
 

 

37– Sobre biofilme dental, assinale o que for correto. 

 
01) Biofilme é definido como comunidade microbiana 

séssil aderida à superfície rígida. 
 

02) Os microrganismos que compõem o biofilme for-
mam uma comunidade extremamente organizada, 

sendo envolvidos por uma matriz extracelular, 
composta principalmente de polissacarídeos produ-
zidos pelos próprios microrganismos, os quais inte-

ragem com componentes do fluido pelo qual são 
banhados. 

 

04) As bactérias que formam o biofilme apresentam 

mecanismos de comunicação por meio de sinais 
químicos. Estes sinais estimulam as bactérias a 

produzir proteínas e enzimas importantes para a 
adaptação fisiológica bacteriana às diferentes con-

dições ambientais, às quais o biofilme está expos-
to. 

 

08) A formação de biofilme passa por duas fases prin-

cipais: adesiva e acúmulo. Na fase adesiva ocorre 
as ligações específicas por meio das interações de 

Van der Waals e na fase de acúmulo ocorre a divi-
são celular das bactérias aderidas. 
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38– Sobre o agente antiplaca clorexidina, assinale o que for 

correto. 
 

01) A microbiota salivar e da placa são reduzidas em 
10 a 25% diante de um simples bochecho com clo-

rexidina a 0,2%. 
 

02) A clorexidina apresenta alta substantividade supra-
gengival, demonstrando capacidade em permane-

cer aderida aos tecidos moles e duros da cavidade 
bucal. Depois de adsorvida, a clorexidina apresenta 
ação bacteriostática, por um período de até 12 ho-

ras. 
 

04) O mecanismo de ação apresenta amplo espectro de 
ação, atinge bactérias Gram-positivas e Gram ne-

gativas, além de vírus lipofílicos, leveduras e fun-
gos, incluindo Candida. E, geralmente, mais efetiva 

contra os microrganismos Gram-negativos que os 
Gram-positivos. 

 

08) A clorexidina é um antisséptico catiônico, encon-

trado nas formas de digluconato, gluconato, aceta-
to e cloridrato. 

 
                

 
 

 

39– Sobre o agente antimicrobiano a base de óleos essenci-

ais, assinale o que for correto. 
 

01) Possui alta substantividade, sem potencial anti-
inflamatório. 

 

02) Não possui efeitos colaterais. 
 

04) Formado pela associação de óleos trazidos de es-

sências naturais como o timol, mentol, eucaliptol e 
metil salicilato, é empregado na cavidade bucal na 

forma de spray, bochecho, pastilhas e dentifrício. 
 

08) Mecanismo de ação por meio da ruptura da parede 
celular e inibição das enzimas bacterianas, com 

formulação disponível no mercado brasileiro: Liste-
rine®. 
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40– Sobre a placa dental associada às doenças bucais, assi-

nale o que for correto. 
 

01) Em condição homeostase com o hospedeiro, a pla-
ca dental pode apresentar uma composição micro-

biana compatível com a saúde, quando há o bom 
funcionamento dos mecanismos de defesa do hos-
pedeiro inatos e adaptativos, um controle físico-

mecânico de placa periódico (uso de escovação e 
fio dental) e uma dieta balanceada (rica em fibras 

e com baixa concentração e frequência de consumo 
de sacarose). 

 

02) Uma dieta inadequada (pobre em fibras, com alta 

frequência de consumo de açúcares fermentáveis), 
pode promover o desequilíbrio microbiano da placa 

dental e redução da proporção de microrganismos 
comensais. Esta condição de desequilíbrio está as-

sociada ao aumento em proporção dos microrga-
nismos patogênicos oportunistas envolvidos na pa-

togenia da cárie dental ou em doenças periodon-
tais. 

 

04) O acúmulo prolongado de placa nas margens gen-

givais causa inflamação gengival pela ação mais 
exacerbada do sistema imune local e favorece o 
crescimento de microrganismos anaeróbios estri-

tos, incluindo bactérias proteolíticas, que promo-
vem destruição dos tecidos periodontais e ativam 

mecanismos imunológicos que agridem o próprio 
tecido periodontal. 

 

08) As condições que favoreçam microrganismos capa-

zes de proliferar em baixos pHs (por exemplo: es-
treptococcus do grupo mutans, Porphyromonas 

spp., Prevotella spp., Treponema spp. e lactobaci-
los) estão associados à desmineralização progres-

siva dos dentes, e consequente desenvolvimento 
de lesões de cárie. 
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