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LÍNGUA PORTUGUESA 

SAÚDE PÚBLICA 
O conceito clássico de Saúde Pública define o termo 

como a arte e a ciência de prevenir doenças, prolongar a 
vida, possibilitar a saúde e a eficiência física
através do esforço organizado da comunidade. Isto envolve 
uma série de medidas adequadas para o desenvolvimento 
de uma estrutura social capaz de proporcionar a todos os 
indivíduos de uma sociedade a condição de saúde 
necessária. Esta definição é utilizada também pela OMS 
(Organização Mundial de Saúde), o principal órgão 
internacional que visa a manutenção do bem-estar físico, 
psíquico e social das pessoas. 

A ação do Estado é central na promoção da Saúde 
Pública. É ele que a organiza de acordo com suas questões 
sociais e políticas fazendo aplicar os serviços médicos na 
organização do sistema de saúde. A Saúde Pública visa 
combater os fatores condicionantes da propagação de 
doenças, ou seja, tenta manter um controle das incidências 
nas populações por meio de ações de vigilância e de 
investigações governamentais. 

A Saúde Pública no Brasil passa por personagens 
importantes como Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, mas 
também por instituições de destaque como o Instituto Vital 
Brasil, Butantã ou Adolfo Lutz. Estas entidades de pesquisa 
e aprimoramento de combate às doenças são referenciais 
no que se refere à saúde no país. São, por outro lado, 
exemplos isolados de atividade competente e meritória da 
Saúde Pública brasileira. Já a grande máquina de 
atendimento populacional no combate e controle de 
doenças é chamada de SUS, Sistema Único de Saúde, e é 
alvo de várias críticas em função da precariedade dos 
serviços prestados, da escassez de mão de obra qualificada 
para atender a grande demanda populacional e da demor
na solução de problemas por causa de uma grande 
sobrecarga burocrática. 

Texto adaptado de Antonio Gasparetto Junior, acessado em 
https://www.infoescola.com/saude/saude

 

Utilize o texto acima para responder as questões 1 a 3:

 

1. Após a leitura do texto pode-se depreender, 
exceto: 

A. O conceito clássico de Saúde Pública pode ser 
compreendido como a ciência de prevenir doenças, 
prolongar a vida, possibilitar a saúde e a eficiência 
física e mental através do esforço organizado da 
comunidade. 
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) questões: 
Língua Portuguesa (Questão 1 a 15); 
Legislação Municipal (Questões 16 a 25); 
Conhecimentos Específicos (Questões 25 a 40); 

Confira os dados de sua prova e relate ao Fiscal de Prova, caso encontre 
qualquer divergência, antes de começar a responder.

O conceito clássico de Saúde Pública define o termo 
como a arte e a ciência de prevenir doenças, prolongar a 
vida, possibilitar a saúde e a eficiência física e mental 
através do esforço organizado da comunidade. Isto envolve 
uma série de medidas adequadas para o desenvolvimento 
de uma estrutura social capaz de proporcionar a todos os 
indivíduos de uma sociedade a condição de saúde 

utilizada também pela OMS 
(Organização Mundial de Saúde), o principal órgão 

estar físico, 

A ação do Estado é central na promoção da Saúde 
suas questões 

sociais e políticas fazendo aplicar os serviços médicos na 
organização do sistema de saúde. A Saúde Pública visa 
combater os fatores condicionantes da propagação de 
doenças, ou seja, tenta manter um controle das incidências 

meio de ações de vigilância e de 

A Saúde Pública no Brasil passa por personagens 
importantes como Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, mas 
também por instituições de destaque como o Instituto Vital 

tas entidades de pesquisa 
e aprimoramento de combate às doenças são referenciais 
no que se refere à saúde no país. São, por outro lado, 
exemplos isolados de atividade competente e meritória da 
Saúde Pública brasileira. Já a grande máquina de 

pulacional no combate e controle de 
doenças é chamada de SUS, Sistema Único de Saúde, e é 
alvo de várias críticas em função da precariedade dos 
serviços prestados, da escassez de mão de obra qualificada 
para atender a grande demanda populacional e da demora 
na solução de problemas por causa de uma grande 

Texto adaptado de Antonio Gasparetto Junior, acessado em 
https://www.infoescola.com/saude/saude-publica. 

Utilize o texto acima para responder as questões 1 a 3: 

se depreender, 

O conceito clássico de Saúde Pública pode ser 
compreendido como a ciência de prevenir doenças, 
prolongar a vida, possibilitar a saúde e a eficiência 
física e mental através do esforço organizado da 

B. O conceito clássico de Saúde Pública também envolve 
uma série de medidas adequadas para o 
desenvolvimento de uma estrutura social capaz de 
proporcionar a todos os indivíduos de uma sociedade 
a condição de saúde necessária.

C. O conceito de Saúde Pública uti
se do conceito proposto pela Organização Mundial de 
Saúde. 

D. Na Saúde Pública a ação do Estado tem papel central 
para que ocorram as ações de promoção da Saúde, 
como por exemplo, os serviços médicos na 
organização do sistema de saúde.

 
2. Segundo o texto, quem é o principal órgão 

internacional que visa à manutenção do bem
estar físico, psíquico e social das pessoas?

A. O Butantã. 
B. Instituto Vital Brasil. 
C. O SUS – Sistema Único de Saúde.
D. A OMS – Organização Mundial de 
 
3. De acordo com o texto, o SUS (Sistema Único 

de Saúde): 
A. É utilizado no mundo inteiro e visa combater os 

fatores condicionantes da propagação de doenças, ou 
seja, tenta manter um controle das incidências nas 
populações por meio de ações de 
investigações governamentais. 

B. É a grande máquina de atendimento populacional no 
combate e controle de doenças.

C. É uma das entidades que se destaca através de 
pesquisa e aprimoramento de combate às doenças 
no Brasil. 

D. É um exemplo isolado de atividade competente e 
meritória da Saúde Pública brasileira.

 
 
4. Presente no texto, a palavra 

substituída, apresentando o mesmo sentido, 
pelas alternativas abaixo, exceto:

A. Mácula. 
B. Notável. 
C. Valorosa. 
D. Importante. 
 
 
5. Existem palavras que apresentam a mesma 

fonética, ou seja, são pronunciadas de forma 
igual, mas os seus significados e escritas são 
diferentes. A este tipo de palavras chamamos 
palavras homófonas.  Com base neste contexto, 
analise as assertivas indicando q
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conceito clássico de Saúde Pública também envolve 
uma série de medidas adequadas para o 
desenvolvimento de uma estrutura social capaz de 
proporcionar a todos os indivíduos de uma sociedade 
a condição de saúde necessária. 
O conceito de Saúde Pública utilizado no Brasil difere-
se do conceito proposto pela Organização Mundial de 

Na Saúde Pública a ação do Estado tem papel central 
para que ocorram as ações de promoção da Saúde, 
como por exemplo, os serviços médicos na 

úde. 

Segundo o texto, quem é o principal órgão 
internacional que visa à manutenção do bem-
estar físico, psíquico e social das pessoas? 

Sistema Único de Saúde. 
Organização Mundial de Saúde. 

De acordo com o texto, o SUS (Sistema Único 

É utilizado no mundo inteiro e visa combater os 
fatores condicionantes da propagação de doenças, ou 
seja, tenta manter um controle das incidências nas 
populações por meio de ações de vigilância e de 

 
É a grande máquina de atendimento populacional no 
combate e controle de doenças. 
É uma das entidades que se destaca através de 
pesquisa e aprimoramento de combate às doenças 

isolado de atividade competente e 
meritória da Saúde Pública brasileira. 

Presente no texto, a palavra meritória pode ser 
substituída, apresentando o mesmo sentido, 
pelas alternativas abaixo, exceto: 

Existem palavras que apresentam a mesma 
fonética, ou seja, são pronunciadas de forma 
igual, mas os seus significados e escritas são 
diferentes. A este tipo de palavras chamamos 
palavras homófonas.  Com base neste contexto, 
analise as assertivas indicando qual delas pode 

https://www.infoescola.com/saude/saude
https://www.infoescola.com/saude/saude
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preencher corretamente a lacuna em branco 
apresentada no texto: 
Na __________ ocorrida no dia 18 de outubro, por 39 
votos a 26, a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) aprovou o parecer do deputado Bonifácio de 
Andrada (PSDB-MG) que pedia o arquivamento da 
denúncia apresentada contra o presidente Michel 
Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e 
Moreira Franco (Secretaria-Geral da Presidência).

A. Seção. 
B. Cessão. 
C. Sessão. 
D. Secção. 
 

6. Considere a frase: “Ela é uma pessoa de 
coração, só faz o bem”. Os termos destacados 
podem ser substituídos pelos antônimos 
respectivamente: 

A. Mau – mau. 
B. Mau – mal. 
C. Mal – mau. 
D. Mal – mal. 
 

7. Na língua portuguesa, existem diversas 
palavras usadas habitualmente pelos falantes 
de forma oral que geram dúvidas na sua forma 
escrita. Assim, analise as assertivas abaixo e 
indique a alternativa em que todas as palavras 
estão grafadas segundo as normas vigentes do 
Acordo Ortográfico: 

A. Abdusir – Condusir – Jaes. 
B. Belicozo – Capciozo – Chistozo. 
C. Loquas – Vivicitudes – Arrezto. 
D. Tergiversar – Procrastinar – Oscular. 
 

8. Presente em uma das obras mais conhecidas do 
poeta Luís de Camões, é uma figura de 
linguagem que se utiliza de palavras com 
sentido oposto na mesma frase, de forma que, 
pela oposição de ideias de cada termo, eles se 
tornem complementares: 

A. Elipse. 
B. Hipálage. 
C. Antítese. 
D. Sinestesia. 
 

9. Considere o que se afirma abaixo sobre a 
hiperonímia: 

I. Indica uma relação hierárquica de significado que 
uma palavra superior estabelece com uma palavra 
inferior, ou seja, é a palavra que dá ideia de um 
todo, do qual se originam várias partes ou 
ramificações. 

II. Os hiperônimos apresentam um sentido restrito. 
Transmitem a ideia de um item ou uma parte de 
um todo, ou seja, representam as características 
específicas de uma subclasse. 

III. É a multiplicidade de sentidos que uma mesma 
palavra pode apresentar, em diferentes contextos 
de uso. 

Está correto APENAS o que se afirma em:
A. I. 
B. II. 
C. III. 
D. II e II. 
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preencher corretamente a lacuna em branco 

Na __________ ocorrida no dia 18 de outubro, por 39 
votos a 26, a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) aprovou o parecer do deputado Bonifácio de 

o arquivamento da 
denúncia apresentada contra o presidente Michel 
Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e 

Geral da Presidência). 

Considere a frase: “Ela é uma pessoa de bom 
”. Os termos destacados 

podem ser substituídos pelos antônimos 

Na língua portuguesa, existem diversas 
usadas habitualmente pelos falantes 

de forma oral que geram dúvidas na sua forma 
escrita. Assim, analise as assertivas abaixo e 
indique a alternativa em que todas as palavras 
estão grafadas segundo as normas vigentes do 

Presente em uma das obras mais conhecidas do 
poeta Luís de Camões, é uma figura de 
linguagem que se utiliza de palavras com 
sentido oposto na mesma frase, de forma que, 
pela oposição de ideias de cada termo, eles se 

Considere o que se afirma abaixo sobre a 

hierárquica de significado que 
uma palavra superior estabelece com uma palavra 
inferior, ou seja, é a palavra que dá ideia de um 
todo, do qual se originam várias partes ou 

Os hiperônimos apresentam um sentido restrito. 
a ideia de um item ou uma parte de 

um todo, ou seja, representam as características 

É a multiplicidade de sentidos que uma mesma 
palavra pode apresentar, em diferentes contextos 

Está correto APENAS o que se afirma em: 

10. É a sequência criada por duas letras que 
formam um único som. Nele cada letra perde 
sua unidade sonora, uma vez que a sequência 
de duas letras representa apenas um fonema. O 
texto refere-se: 

A. Ao Ditongo. 
B. Ao Dígrafo. 
C. Ao Encontro vocálico. 
D. Ao Encontro consonantal. 
 
11. Segundo um estudo morfológico da Língua 

Portuguesa, as palavras podem ser analisadas 
e catalogadas em dez classes de palavras ou 
classes gramaticais distintas. Considere o que 
se afirma abaixo em relação à classe dos 
SUBSTANTIVOS: 
I. São palavras que nomeiam seres, lugares, 

qualidades, sentimentos, noções, entre outros. 
São exemplos de substantivos epicenos: a baleia, 
o besouro, a formiga. 

II. Podem ser flexionados em gênero (masculino e 
feminino), número (singular e plural) e grau 
(diminutivo, normal, aumentativo).

III. Exercem sempre a função de núcleo das funções 
sintáticas onde estão inseridos (sujeito, objeto 
direto, objeto indireto e agente da passiva).

Está correto APENAS o que se afirma em:
A. I. 
B. II. 
C. III. 
D. I, II e III. 
 
12. Artigos são palavras que antecedem os 

substantivos, determinando a definição ou a 
indefinição dos mesmos. Neste sentido, existe 
na Língua Portuguesa muitas palavras 
terminadas com a letra (e) que apresentam a 
mesma forma no masculino e no feminino.  
Contudo, essa regra não se aplica à palavra 
ALFACE, que possui gênero definido. Nas 
assertivas abaixo indique a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas da frase:
Alface é um _____________, logo, diz

A. Subjetivo Masculino - O. 
B. Substantivo Feminino - A. 
C. Verbo - O. 
D. Artigo - A.  
 
13. A sintaxe é um instrumento essencial para o 

manuseio satisfatório das múltiplas 
possibilidades que existem para combinar 
palavras e orações. Na oração 
lá?” - O sujeito apresenta-se como:

A. Indeterminado. 
B. Inexistente. 
C. Simples. 
D. Oculto. 
 
14. Todo texto se organiza dentro de um 

determinado gênero. Assim os vários gêneros 
existentes, por sua vez, constituem formas 
relativamente estáveis de enunciados, 
disponíveis na cultura, caracterizados por três 
elementos: conteúdo temático, estilo e 
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É a sequência criada por duas letras que 
formam um único som. Nele cada letra perde 
sua unidade sonora, uma vez que a sequência 
de duas letras representa apenas um fonema. O 

Segundo um estudo morfológico da Língua 
Portuguesa, as palavras podem ser analisadas 
e catalogadas em dez classes de palavras ou 
classes gramaticais distintas. Considere o que 

abaixo em relação à classe dos 

São palavras que nomeiam seres, lugares, 
qualidades, sentimentos, noções, entre outros. 
São exemplos de substantivos epicenos: a baleia, 

Podem ser flexionados em gênero (masculino e 
o), número (singular e plural) e grau 

(diminutivo, normal, aumentativo). 
Exercem sempre a função de núcleo das funções 
sintáticas onde estão inseridos (sujeito, objeto 
direto, objeto indireto e agente da passiva). 

Está correto APENAS o que se afirma em: 

Artigos são palavras que antecedem os 
substantivos, determinando a definição ou a 
indefinição dos mesmos. Neste sentido, existe 
na Língua Portuguesa muitas palavras 
terminadas com a letra (e) que apresentam a 

forma no masculino e no feminino.  
Contudo, essa regra não se aplica à palavra 
ALFACE, que possui gênero definido. Nas 
assertivas abaixo indique a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas da frase: 
Alface é um _____________, logo, diz-se ___ alface. 

A sintaxe é um instrumento essencial para o 
manuseio satisfatório das múltiplas 
possibilidades que existem para combinar 
palavras e orações. Na oração “Vende-se bem 

se como: 

Todo texto se organiza dentro de um 
determinado gênero. Assim os vários gêneros 
existentes, por sua vez, constituem formas 
relativamente estáveis de enunciados, 
disponíveis na cultura, caracterizados por três 
elementos: conteúdo temático, estilo e 



 

Estado de Santa Catarina
Município de Luzerna 
Concurso Público n.º 01
Caderno de Provas 

construção composicional. Neste sentido, 
analise o que se afirma abaixo: 
I. Gêneros textuais são textos que exercem uma 

função social específica, ou seja, ocorrem em 
situações cotidianas de comunicação e 
apresentam uma intenção comunicativa bem 
definida. 

II. Os gêneros textuais são modelos abrangentes e 
fixos que definem e distinguem a estrutura e os 
aspectos linguísticos de uma narração, descrição, 
dissertação e explicação. 

III. São exemplos de gêneros textuais: Texto 
narrativo, texto descritivo, texto dissertativo.

IV. São exemplos de tipos textuais: Fábula, Romance, 
Resenha, Editorial, Carta, Receita. 

Assinale a alternativa correta: 
A. Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
B. Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
C. Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
D. Somente a afirmativa I está correta. 
 
15. Na Língua Portuguesa as palavras não 

apresentam apenas um significado objetivo e 
literal, mas sim uma variedade de significados, 
mediante o contexto em que ocorrem e as 
vivências e conhecimentos das pessoas que as 
utilizam. Assim, identifique nas assertivas 
abaixo a alternativa que apresenta sentido 
denotativo: 

A. O presidente Michel Temer ficou uma fera com o 
Procurador da Justiça. 

B. O atleta jamaicano Usain Bolt é a maior fera no 
esporte olímpico mundial. 

C. Somente os domadores foram capazes de enjaular a 
fera no zoológico. 

D. Ninguém foi capaz de superar aquela aluna. Ela é 
fera em Matemática! 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

16. De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais do município de Luzerna 
SC, instituído pela Lei Municipal 164 de 2017, 
são requisitos básicos para investidura em 
cargo público, exceto: 

A. A naturalidade brasileira. 
B. O gozo dos direitos políticos. 
C. A idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
D. A quitação com as obrigações militares e eleitorais.
 
17. Ainda segundo determina o artigo 3º do 

Estatuto dos Servidores Públicos dos
Executivo e Legislativo do município de 
Luzerna/SC, CARGO PÚBLICO: 

A. É a função exercida regularmente pelos vereadores e 
pelo prefeito municipal. 

B. É a pessoa legalmente investida em função pública.
C. É o título dado aos servidores do magistério público 

municipal. 
D. É o conjunto de atribuições, deveres e 

responsabilidades previstas na 
organizacional que devem ser cometidas a um 
servidor público. 
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ão composicional. Neste sentido, 

Gêneros textuais são textos que exercem uma 
função social específica, ou seja, ocorrem em 
situações cotidianas de comunicação e 
apresentam uma intenção comunicativa bem 

textuais são modelos abrangentes e 
fixos que definem e distinguem a estrutura e os 
aspectos linguísticos de uma narração, descrição, 

São exemplos de gêneros textuais: Texto 
narrativo, texto descritivo, texto dissertativo. 

plos de tipos textuais: Fábula, Romance, 

Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 

corretas. 

Na Língua Portuguesa as palavras não 
apresentam apenas um significado objetivo e 
literal, mas sim uma variedade de significados, 
mediante o contexto em que ocorrem e as 

pessoas que as 
utilizam. Assim, identifique nas assertivas 
abaixo a alternativa que apresenta sentido 

O presidente Michel Temer ficou uma fera com o 

é a maior fera no 

Somente os domadores foram capazes de enjaular a 

Ninguém foi capaz de superar aquela aluna. Ela é 

De acordo com o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais do município de Luzerna – 
SC, instituído pela Lei Municipal 164 de 2017, 
são requisitos básicos para investidura em 

A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 

egundo determina o artigo 3º do 
dos Poderes 

Executivo e Legislativo do município de 

regularmente pelos vereadores e 

É a pessoa legalmente investida em função pública. 
do magistério público 

É o conjunto de atribuições, deveres e 
responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que devem ser cometidas a um 

18. Conforme determina o Artigo 7º da Lei 
164/2017 a investidura em cargo público 
ocorrerá: 

A. Com a posse. 
B. Através de Concurso Público. 
C. Através da comprovação da aptidão 
D. Através de nomeação concedida por autoridade 

competente. 
 
19. Considerando o que estabelece a Lei 164/2017, 

são formas de provimento de cargo público, 
exceto: 

A. Nomeação e readaptação. 
B. Eleição e promoção. 
C. Reversão e aproveitamento. 
D. Reintegração e recondução. 
 
20. Analise o que se afirma abaixo relacionado à 

solenidade de aceitação expressa das 
atribuições, deveres e responsabilidades 
inerentes ao cargo público (Artigo 13 da Lei 
164/2017): 

I. Ocorrerá no prazo de até 30
contados a partir do primeiro dia útil 
subsequente à data de publicação do ato de 
nomeação. 

II. Poderá dar-se mediante declaração ou 
procuração específica. 

III. Só ocorrerá nos casos de provimento de cargo 
por nomeação. 

Está correto APENAS o que se a
A. I e II. 
B. II e III. 
C. I e III. 
D. I, II e III. 
 

21. Conforme preceituam os Artigos 15 e 16 da Lei 
164/2017: Exercício é o efetivo desempenho 
das atribuições e do cargo público ou da função 
de confiança. Sobre ele é correto afirmar:

A. É de 15 (quinze) dias corridos o prazo para o servidor 
empossado em cargo público entrar em exercício, 
contados da data da posse. 

B. O servidor que não entrar em exercício no prazo 
determinado por lei, será licenciado do cargo ou será 
tornado sem efeito o ato de sua designação para 
função estipulada. 

C. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do 
exercício serão registrados nas unidades que 
integram a estrutura administrativa municipal.

D. Os efeitos funcionais e financeiros só serão 
considerados e devidos a partir do exercício do cargo.

 
22. Segundo estabelece o Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais do município de Luzerna 
SC, através do Artigo 124 da Lei 164/2017 são 
deveres do servidor, exceto:

A. Exercer com zelo e dedicação as 
cargo, sendo leal às instituições a que servir.

B. Observar as normas legais e regulamentares, 
cumprindo as ordens superiores, exceto quando 
manifestamente ilegais. 

C. Atender com presteza ao público em geral, prestando 
as informações requeridas, ressalvadas às protegidas 
por sigilo bancário e determinação judicial.
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Conforme determina o Artigo 7º da Lei 
164/2017 a investidura em cargo público 

Através da comprovação da aptidão física e mental. 
Através de nomeação concedida por autoridade 

Considerando o que estabelece a Lei 164/2017, 
são formas de provimento de cargo público, 

Analise o que se afirma abaixo relacionado à 
solenidade de aceitação expressa das 
atribuições, deveres e responsabilidades 
inerentes ao cargo público (Artigo 13 da Lei 

Ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias 
a partir do primeiro dia útil 

subsequente à data de publicação do ato de 

se mediante declaração ou 

Só ocorrerá nos casos de provimento de cargo 

Está correto APENAS o que se afirma em: 

Conforme preceituam os Artigos 15 e 16 da Lei 
164/2017: Exercício é o efetivo desempenho 
das atribuições e do cargo público ou da função 
de confiança. Sobre ele é correto afirmar: 

de 15 (quinze) dias corridos o prazo para o servidor 
empossado em cargo público entrar em exercício, 

O servidor que não entrar em exercício no prazo 
determinado por lei, será licenciado do cargo ou será 

ato de sua designação para 

O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do 
exercício serão registrados nas unidades que 
integram a estrutura administrativa municipal. 
Os efeitos funcionais e financeiros só serão 

e devidos a partir do exercício do cargo. 

Segundo estabelece o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais do município de Luzerna – 
SC, através do Artigo 124 da Lei 164/2017 são 
deveres do servidor, exceto: 
Exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo, sendo leal às instituições a que servir. 
Observar as normas legais e regulamentares, 
cumprindo as ordens superiores, exceto quando 

Atender com presteza ao público em geral, prestando 
requeridas, ressalvadas às protegidas 

por sigilo bancário e determinação judicial. 
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D. Levar ao conhecimento da autoridade superior as 
irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo, bem como zelar pela economia do material e a 
conservação do patrimônio público. 

 
23. Considerando o que determina o Artigo 125 da 

Lei 164/2017 acerca das proibições elencadas 
ao Servidor Público, analise as afirmativas 
abaixo assinalando V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa: 
(__) É permitido ao servidor público ausentar

serviço durante o expediente, sem prévia 
autorização do chefe imediato. 

(__) É proibido ao servidor público retirar, sem prévia 
anuência da autoridade competente, qualquer 
documento ou objeto da repartição. 

(__) É permitido ao servidor público recusar fé a 
documentos públicos e/ou opor resistência 
justificada ao andamento de documento, 
processo ou execução de serviço. 

(__) É proibido ao servidor público referir-se de modo 
depreciativo ou desrespeitoso às autoridades 
públicas, aos cidadãos ou aos atos do Poder 
Público, em quaisquer que sejam as situações.

As afirmativas são respectivamente: 
A. F, V, F e F. 
B. V, V, F e V. 
C. F, F, V e F. 
D. V, F, V e V. 
 
24. Ainda considerando o que estabelece Estatuto 

dos Servidores Públicos Municipais do 
município de Luzerna – SC, com relação às 
proibições elencadas pelo Artigo 125 da Lei 
164/2017 é correto afirmar, exceto: 

A. É proibido ao servidor público valer-se do cargo para 
lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento 
da dignidade da função pública. 

B. É proibido ao servidor público utilizar pessoal ou 
recursos materiais da repartição em serviços ou 
atividades durante o desempenho de suas funções.

C. É proibido ao servidor público participar de gerência 
ou administração de sociedade privada, personificada 
ou não, ou exercer o comércio, e, nessa qualidade, 
transacionar com o Poder Público, ainda que de 
forma indireta. 

D. É proibido ao servidor público receber propina, 
comissão, presente ou vantagem de qualquer 
espécie, em razão de suas atribuições. 

 
25. Considere o que se afirma abaixo acerca das 

responsabilidades previstas no Capítulo
Lei 164/2017 vinculadas ao servidor público:
I. O servidor responde civil, penal e 

administrativamente pelo exercício irregular de 
suas atribuições. 

II. A responsabilidade penal decorre de ato omissivo 
ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 
prejuízo ao erário ou a terceiros. 

III. A obrigação de reparar o dano estende
sucessores e contra eles será executada, até o 
limite do valor da herança recebida. 

Assinale a alternativa correta: 
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Levar ao conhecimento da autoridade superior as 
irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo, bem como zelar pela economia do material e a 

Considerando o que determina o Artigo 125 da 
Lei 164/2017 acerca das proibições elencadas 
ao Servidor Público, analise as afirmativas 
abaixo assinalando V para a afirmativa 

ausentar-se do 
serviço durante o expediente, sem prévia 

(__) É proibido ao servidor público retirar, sem prévia 
anuência da autoridade competente, qualquer 

ico recusar fé a 
documentos públicos e/ou opor resistência 
justificada ao andamento de documento, 

se de modo 
depreciativo ou desrespeitoso às autoridades 

aos atos do Poder 
Público, em quaisquer que sejam as situações. 

Ainda considerando o que estabelece Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais do 

SC, com relação às 
proibições elencadas pelo Artigo 125 da Lei 

se do cargo para 
lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento 

É proibido ao servidor público utilizar pessoal ou 
recursos materiais da repartição em serviços ou 
atividades durante o desempenho de suas funções. 
É proibido ao servidor público participar de gerência 

privada, personificada 
ou não, ou exercer o comércio, e, nessa qualidade, 
transacionar com o Poder Público, ainda que de 

É proibido ao servidor público receber propina, 
comissão, presente ou vantagem de qualquer 

Considere o que se afirma abaixo acerca das 
Capítulo IV da 

Lei 164/2017 vinculadas ao servidor público: 
O servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular de 

responsabilidade penal decorre de ato omissivo 
ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em 

A obrigação de reparar o dano estende-se aos 
sucessores e contra eles será executada, até o 

A. Somente as afirmativas I e II estão corretas.
B. Somente as afirmativas II e III estão corretas.
C. Somente as afirmativas I e III estão corretas.
D. Somente a afirmativa I está correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Há duas décadas, com a publicação da 
Constituição de 1988, foi criado o Sistema 
Único de Saúde. Entre os seus princípios é 
possível ressaltar a descentralização das ações 
de saúde e o seu caráter participativo. 
Considerando os conceitos que orientam o SUS
previstos no artigo 198 da Constituição Federal 
de 1988 e no artigo 7º do Capítulo II da Lei n.º 
8.080/1990, analise o que se afirma abaixo:
I. Universalidade: significa que o SUS deve oferecer 

a atenção necessária à saúde da população, 
promovendo ações contínuas de prevenção e 
tratamento aos indivíduos e às comunidades, em 
quaisquer níveis de complexidade.

II. Integralidade: significa que o SUS deve atender 
todos, sem distinções ou restrições, oferecendo 
toda a atenção necessária, sem qualquer custo.

III. Participação social: é um direito e um dever da 
sociedade participar das gestões públicas em 
geral e da saúde pública em particular; é dever 
do Poder Público garantir as condições para essa 
participação, assegurando a gestão comunitária 
do SUS. 

Apenas está correto o que se afirma em:
A. I e II. 
B. I e III. 
C. III. 
D. II e III. 
 
27. A Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei nº 

8.080/1990 regulamenta, em todo o território 
nacional, as ações do SUS, estabelece as 
diretrizes para seu gerenciamento e 
descentralização e detalha 
cada esfera governamental. Desde sua criação, 
a lei já passou por diversas alterações e 
modificações em seu texto, ratificando a ideia 
de um Sistema Único em construção e que deve 
estar alinhado às Políticas Sociais e aos temas 
inerentes à promoção, proteção e recuperação 
da saúde. Neste contexto, analise as 
afirmativas abaixo assinalando V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa:
(__) A LOS enfatiza a descentralização político

administrativa, por meio da municipalização dos 
serviços e das ações de saúde, com 
redistribuição de poder, competências e 
recursos, em direção aos municípios.

(__) A Lei nº 8.080/1990 determina como 
competência do SUS a definição de critérios, 
valores e qualidade dos serviços, e dispõe sobre 
o papel e a participação da comunidade na 
gestão do SUS, sobre as transferências de 
recursos financeiros entre União, estados, 
Distrito Federal e municípios na área da saúde e 
dá outras providências. 
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Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
Somente a afirmativa I está correta. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Há duas décadas, com a publicação da 
Constituição de 1988, foi criado o Sistema 
Único de Saúde. Entre os seus princípios é 
possível ressaltar a descentralização das ações 
de saúde e o seu caráter participativo. 
Considerando os conceitos que orientam o SUS, 
previstos no artigo 198 da Constituição Federal 
de 1988 e no artigo 7º do Capítulo II da Lei n.º 
8.080/1990, analise o que se afirma abaixo: 

Universalidade: significa que o SUS deve oferecer 
a atenção necessária à saúde da população, 

tínuas de prevenção e 
tratamento aos indivíduos e às comunidades, em 
quaisquer níveis de complexidade. 
Integralidade: significa que o SUS deve atender 
todos, sem distinções ou restrições, oferecendo 
toda a atenção necessária, sem qualquer custo. 

ão social: é um direito e um dever da 
sociedade participar das gestões públicas em 
geral e da saúde pública em particular; é dever 
do Poder Público garantir as condições para essa 
participação, assegurando a gestão comunitária 

que se afirma em: 

A Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei nº 
8.080/1990 regulamenta, em todo o território 
nacional, as ações do SUS, estabelece as 
diretrizes para seu gerenciamento e 

 as competências de 
cada esfera governamental. Desde sua criação, 
a lei já passou por diversas alterações e 
modificações em seu texto, ratificando a ideia 
de um Sistema Único em construção e que deve 
estar alinhado às Políticas Sociais e aos temas 

s à promoção, proteção e recuperação 
da saúde. Neste contexto, analise as 
afirmativas abaixo assinalando V para a 
afirmativa verdadeira e F para a falsa: 
(__) A LOS enfatiza a descentralização político-

administrativa, por meio da municipalização dos 
os e das ações de saúde, com 

redistribuição de poder, competências e 
recursos, em direção aos municípios. 

(__) A Lei nº 8.080/1990 determina como 
competência do SUS a definição de critérios, 
valores e qualidade dos serviços, e dispõe sobre 

icipação da comunidade na 
gestão do SUS, sobre as transferências de 
recursos financeiros entre União, estados, 
Distrito Federal e municípios na área da saúde e 
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(__) A LOS trata da gestão financeira, além de definir 
o Plano Municipal de Saúde como base das 
atividades e da programação de cada nível de 
direção do SUS e garante a gratuidade das 
ações e dos serviços nos atendimentos públicos 
e privados contratados e conveniados ao SUS.

As afirmativas são respectivamente: 
A. F, V e V. 
B. V, F e V. 
C. V, V e F. 
D. F, F e V. 
 
 
 
28. A saúde é, acima de tudo, um direito universal 

e fundamental do ser humano, firmado na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
assegurado pela Constituição Federal de 1988. 
Neste contexto é responsabilidade do gestor 
municipal desenvolver o processo de 
planejamento, contemplando suas fases de 
programação, monitoramento e avaliação das 
ações de saúde local, de modo a atender às 
necessidades da população de seu município 
com eficiência e efetividade. Assim, con
que se afirma abaixo: 
I. O princípio de descentralização que norteia o SUS 

ocorre, especialmente, pela transferência de 
responsabilidades e recursos para a esfera 
municipal, estimulando novas competências e 
capacidades políticos-institucionais dos 
locais. 

II. É dever dos Estados e da União contribuir para a 
descentralização do SUS, fornecendo cooperação 
técnica e financeira para o processo de 
municipalização da saúde. 

III. O gasto municipal com saúde é obrigatório, sendo 
de acordo com a lei, de no mínimo 15% sobre o 
produto da arrecadação dos impostos municipais 
(art.156 da Constituição Federal). 

Apenas está correto o que se afirma em:
A. I e II. 
B. II e III. 
C. I e III. 
D. I, II e III. 
 
 
 
29. Segundo divulgado pelo Ministério da Saúde 

considera-se, hoje, que os estágios anteriores 
da doença cárie antes da cavidade, podem ser 
paralisados por ações de promoção à saúde e 
prevenção. Considere o que se afirma abaixo 
relacionado à Cárie Dentária indicando a 
alternativa incorreta: 

A. A frequência de ingestão dos alimentos pelo paciente 
não interfere no aparecimento da cárie dentária; 
apenas o tipo de alimento consumido por ele tem 
influência na cariogênese. 

B. A cárie dentária é uma doença infecciosa que 
progride de forma muito lenta na maior
indivíduos, raramente é auto limitante e, na ausência 
de tratamento, progride até destruir totalmente a 
estrutura dentária. 
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(__) A LOS trata da gestão financeira, além de definir 
de Saúde como base das 

atividades e da programação de cada nível de 
direção do SUS e garante a gratuidade das 
ações e dos serviços nos atendimentos públicos 
e privados contratados e conveniados ao SUS. 

A saúde é, acima de tudo, um direito universal 
e fundamental do ser humano, firmado na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
assegurado pela Constituição Federal de 1988. 

do gestor 
municipal desenvolver o processo de 
planejamento, contemplando suas fases de 
programação, monitoramento e avaliação das 
ações de saúde local, de modo a atender às 
necessidades da população de seu município 
com eficiência e efetividade. Assim, considere o 

O princípio de descentralização que norteia o SUS 
ocorre, especialmente, pela transferência de 
responsabilidades e recursos para a esfera 
municipal, estimulando novas competências e 

institucionais dos gestores 

É dever dos Estados e da União contribuir para a 
descentralização do SUS, fornecendo cooperação 
técnica e financeira para o processo de 

O gasto municipal com saúde é obrigatório, sendo 
ínimo 15% sobre o 

produto da arrecadação dos impostos municipais 

Apenas está correto o que se afirma em: 

Segundo divulgado pelo Ministério da Saúde 
se, hoje, que os estágios anteriores 

da doença cárie antes da cavidade, podem ser 
paralisados por ações de promoção à saúde e 
prevenção. Considere o que se afirma abaixo 
relacionado à Cárie Dentária indicando a 

ncia de ingestão dos alimentos pelo paciente 
não interfere no aparecimento da cárie dentária; 
apenas o tipo de alimento consumido por ele tem 

A cárie dentária é uma doença infecciosa que 
progride de forma muito lenta na maioria dos 
indivíduos, raramente é auto limitante e, na ausência 
de tratamento, progride até destruir totalmente a 

C. A cárie dentária é uma doença resultante do 
desequilíbrio do binômio saúde
apresentar lesões-sinais na população. Esses sinais 
são erroneamente conhecidos pela população como 
“cáries”, mas, na verdade, são as lesões da doença 
propriamente dita. 

D. A diferenciação entre a doença e a manifestação 
(lesão) desta implica condutas diferenciadas na 
abordagem da prevenção e no tratamento da doença 
cárie. 

 

30. Durante muitos anos, no Brasil, a inserção da 
saúde bucal e das práticas odontológicas no 
SUS deu-se de forma paralela e afastada do 
processo de organização dos demais serviços 
de saúde. Atualmente, essa tendên
sendo revertida, observando
promover uma maior integração da saúde bucal 
nos serviços de saúde em geral, a partir da 
conjugação de saberes e práticas que apontem 
para a promoção e vigilância em saúde, para 
revisão das práticas ass
incorporam a abordagem familiar e a defesa da 
vida. Relacionado ao tema Saúde da Família x 
Equipes de Atenção Básica, considere o que se 
afirma abaixo: 
I. A Saúde da Família organiza

equipe multiprofissional cujo campo 
atuação é o território-família
cada um dos profissionais de saúde desenvolve 
ações de saúde ora comuns (como as ações de 
planejamento, busca ativa etc.), ora devendo ser 
preservadas as especificidades de seus núcleos de 
atuação e competência. 

II. No trabalho em equipe, ninguém perde seu 
núcleo de atuação profissional específica, porém, 
a abordagem dos problemas é que assume uma 
nova dimensão: Conhecer, compreender, tratar e 
controlar, passa a ser uma responsabilidade 
compartilhada. 

III. Cabe às equipes em conjunto com a comunidade, 
a partir da realidade social, definir a estratégia e 
os grupos prioritários para atenção em saúde 
bucal programada. 

Assinale a alternativa correta:
A. Somente as afirmativas I e II estão corretas.
B. Somente as afirmativas II e III estão corretas.
C. Somente as afirmativas I e III estão corretas.
D. As afirmativas I, II e III estão corretas.
 

31. A cárie, por ser uma doença multifatorial, é 
afetada pelas condições socioeconômicas. 
Assim, as ações de saúde para controle da 
cárie, conforme preconiza a Atenção Básica, 
devem ser direcionadas à população sob risco 
social. Neste contexto, analise as afirmativas 
abaixo assinalando V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa: 
(__) Para controle e prevenção da cárie na população 

destacam-se medidas de saúde pública 
intersetoriais e educativas, que possibilitem 
acesso a alguma forma de flúor, redução do 
consumo do açúcar e disponibilidade de 
informação sistemática sobre os fatores de risco 
e autocuidado. 
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A cárie dentária é uma doença resultante do 
desequilíbrio do binômio saúde-doença, podendo 

população. Esses sinais 
são erroneamente conhecidos pela população como 
“cáries”, mas, na verdade, são as lesões da doença 

A diferenciação entre a doença e a manifestação 
(lesão) desta implica condutas diferenciadas na 

prevenção e no tratamento da doença 

Durante muitos anos, no Brasil, a inserção da 
saúde bucal e das práticas odontológicas no 

se de forma paralela e afastada do 
processo de organização dos demais serviços 
de saúde. Atualmente, essa tendência vem 
sendo revertida, observando-se o esforço para 
promover uma maior integração da saúde bucal 
nos serviços de saúde em geral, a partir da 
conjugação de saberes e práticas que apontem 
para a promoção e vigilância em saúde, para 
revisão das práticas assistenciais que 
incorporam a abordagem familiar e a defesa da 
vida. Relacionado ao tema Saúde da Família x 
Equipes de Atenção Básica, considere o que se 

A Saúde da Família organiza-se a partir de uma 
equipe multiprofissional cujo campo disciplinar de 

família-comunidade, onde 
cada um dos profissionais de saúde desenvolve 
ações de saúde ora comuns (como as ações de 
planejamento, busca ativa etc.), ora devendo ser 
preservadas as especificidades de seus núcleos de 

No trabalho em equipe, ninguém perde seu 
núcleo de atuação profissional específica, porém, 
a abordagem dos problemas é que assume uma 
nova dimensão: Conhecer, compreender, tratar e 
controlar, passa a ser uma responsabilidade 

Cabe às equipes em conjunto com a comunidade, 
a partir da realidade social, definir a estratégia e 
os grupos prioritários para atenção em saúde 

Assinale a alternativa correta: 
Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
As afirmativas I, II e III estão corretas. 

A cárie, por ser uma doença multifatorial, é 
afetada pelas condições socioeconômicas. 

saúde para controle da 
cárie, conforme preconiza a Atenção Básica, 
devem ser direcionadas à população sob risco 
social. Neste contexto, analise as afirmativas 
abaixo assinalando V para a afirmativa 

 
o da cárie na população 

se medidas de saúde pública 
intersetoriais e educativas, que possibilitem 
acesso a alguma forma de flúor, redução do 
consumo do açúcar e disponibilidade de 
informação sistemática sobre os fatores de risco 
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(__) São exemplos de ações dentro deste contexto à 
distribuição de escovas e dentifrício fluoretado 
e, sempre que possível, de fio dental. 

(__) A aplicação tópica de flúor (ATF), quando 
instituída de forma coletiva, deve levar em 
consideração a situação epidemiológica dos 
grupos populacionais locais em que a ação será 
realizada. 

As afirmativas são respectivamente: 
A. F, V e V. 
B. V, F e F. 
C. V, V e V. 
D. V, V e F. 
 
32. Considerando os fatores determinantes da 

doença cárie, enumere a COLUNA 2 de acordo 
com a COLUNA 1:  

COLUNA 1 

1. Hospedeiro. 
2. Microorganismos. 
3. Dieta. 

COLUNA 2 

(__) Exerce, principalmente, um efeito tópico na 
etiologia da doença, ou seja, sem a sua pre
não há desenvolvimento da doença, pois os 
microrganismos cariogênicos necessitam da 
energia proveniente da sua fermentação para 
sobreviver. 

(__) São exemplos de espécies relacionadas à doença 
cárie: Streptococcus mutans, Streptococcus 
sobrinus e Lactobacillus, pois possuem dentre 
suas características específicas a capacidade de 
adesão às estruturas dentárias. 

(__) Compreende os dentes e a saliva. 
Assinale a alternativa que indica a sequência 
correta, de cima para baixo. 

A. 1, 2 e 3. 
B. 3, 2 e 1. 
C. 2, 1 e 3. 
D. 1, 3 e 2. 
 
 
33. A cárie dentária é uma doença crônica e 

infecciosa que provoca a destruição dos tecidos 
dentários, podendo ser diagnosticada 
clinicamente em seus estágios iniciais (lesões 
em esmalte) ou estágios mais tardios 
(cavitação em dentina e/ou necrose da polpa 
dentária, órgão onde se localizam terminações 
nervosas e capilares sanguíneos). 
Considerando-se os estágios de progressão da 
doença, bem como as características de lesões 
ativas e inativas, quando identificamos uma 
lesão caracterizada por um esmalte opaco, 
rugoso e poroso, temos: 

A. Lesão cavitada em dentina ativa. 
B. Lesão de mancha branca ativa em esmalte.
C. Lesão de mancha branca inativa em esmalte.
D. Lesão cavitada ativa que atingiu o órgão pulpar.
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) São exemplos de ações dentro deste contexto à 
distribuição de escovas e dentifrício fluoretado 

 
(__) A aplicação tópica de flúor (ATF), quando 

instituída de forma coletiva, deve levar em 
miológica dos 

grupos populacionais locais em que a ação será 

Considerando os fatores determinantes da 
doença cárie, enumere a COLUNA 2 de acordo 

(__) Exerce, principalmente, um efeito tópico na 
etiologia da doença, ou seja, sem a sua presença, 
não há desenvolvimento da doença, pois os 
microrganismos cariogênicos necessitam da 
energia proveniente da sua fermentação para 

(__) São exemplos de espécies relacionadas à doença 
cárie: Streptococcus mutans, Streptococcus 

tobacillus, pois possuem dentre 
suas características específicas a capacidade de 

Assinale a alternativa que indica a sequência 

A cárie dentária é uma doença crônica e 
infecciosa que provoca a destruição dos tecidos 
dentários, podendo ser diagnosticada 
clinicamente em seus estágios iniciais (lesões 
em esmalte) ou estágios mais tardios 

dentina e/ou necrose da polpa 
dentária, órgão onde se localizam terminações 
nervosas e capilares sanguíneos). 

se os estágios de progressão da 
doença, bem como as características de lesões 
ativas e inativas, quando identificamos uma 

terizada por um esmalte opaco, 

Lesão de mancha branca ativa em esmalte. 
Lesão de mancha branca inativa em esmalte. 
Lesão cavitada ativa que atingiu o órgão pulpar. 

34. Origina-se na exploração do germe dentário, 
durante o seu processo de formação, a altas 
concentrações do íon flúor: 

A. Fluorose dentária. 
B. Pulpite Crônica. 
C. Periodontite. 
D. Cárie. 
 
35. É uma doença que se caracteriza

conjunto de condições inflamatórias, de caráter 
crônico, e de origem bacteriana, que começa 
afetando o tecido gengival e pode levar, com o 
tempo, à perda dos tecidos de suporte dos 
dentes: 

A. Pulpite. 
B. Halitose. 
C. Bruxismo. 
D. Doença periodontal. 
 
36. Centenas de espécies de anaeróbios não 

formadores de esporos fazem parte da flora 
normal da pele e da boca, assim como os 
principais cocos Gram-positivos anaeróbios que 
produzem doença (peptococos e 
peptostreptococos) são parte da flora normal 
da boca. Isto posto, a infecção por anaeróbio 
deve ser presumida em qualquer lesão com 
odor nauseante ou quando a coloração de Gram 
da secreção purulenta do local infectado 
mostrar bactérias pleomórficas mistas.  Neste 
contexto, considerando os antibióticos 
descritos abaixo, é correto apontar como o 
mais indicado para o tratamento de infecções 
causadas por microorganismos anaeróbios:

A. Cefalexina. 
B. Azitromicina. 
C. Metronidazol. 
D. Penicilina G benzatina. 
 
 
37. A ___________ é uma manifestação 

inflamatória da gengiva marginal 
desencadeada pelo acúmulo de placa 
bacteriana supra gengival e rompimento do 
equilíbrio agressão/defesa. Constitui
processo inflamatório que deve ser prevenido e 
tratado. Completa corretamente a
apresentada no texto: 

A. Periodontite. 
B. Gengivite. 
C. Pulpite. 
D. Fluorose. 
 
 
38. O câncer de boca é uma doença que pode ser 

prevenida de forma simples, desde que seja 
dada ênfase à promoção à saúde, ao aumento 
do acesso aos serviços de saúde e
diagnóstico precoce. Sobre o câncer de boca 
analise o que se afirma abaixo:
I. Câncer de boca é uma denominação que inclui os 

cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa 
bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da 
boca) e está entre as principais 
por neoplasias. 
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exploração do germe dentário, 
durante o seu processo de formação, a altas 

 

caracteriza como um 
conjunto de condições inflamatórias, de caráter 
crônico, e de origem bacteriana, que começa 
afetando o tecido gengival e pode levar, com o 
tempo, à perda dos tecidos de suporte dos 

Centenas de espécies de anaeróbios não 
formadores de esporos fazem parte da flora 
normal da pele e da boca, assim como os 

positivos anaeróbios que 
produzem doença (peptococos e 

) são parte da flora normal 
da boca. Isto posto, a infecção por anaeróbio 
deve ser presumida em qualquer lesão com 
odor nauseante ou quando a coloração de Gram 
da secreção purulenta do local infectado 
mostrar bactérias pleomórficas mistas.  Neste 

considerando os antibióticos 
descritos abaixo, é correto apontar como o 
mais indicado para o tratamento de infecções 
causadas por microorganismos anaeróbios: 

é uma manifestação 
inflamatória da gengiva marginal 
desencadeada pelo acúmulo de placa 
bacteriana supra gengival e rompimento do 
equilíbrio agressão/defesa. Constitui-se em um 
processo inflamatório que deve ser prevenido e 
tratado. Completa corretamente a lacuna 

O câncer de boca é uma doença que pode ser 
prevenida de forma simples, desde que seja 
dada ênfase à promoção à saúde, ao aumento 
do acesso aos serviços de saúde e ao 
diagnóstico precoce. Sobre o câncer de boca 
analise o que se afirma abaixo: 

Câncer de boca é uma denominação que inclui os 
cânceres de lábio e de cavidade oral (mucosa 
bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da 

principais causas de óbito 
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II. Tende a acometer o sexo masculino de forma 
mais intensa e 70% dos casos são diagnosticados 
em indivíduos com idade superior a 50 anos. 
Contudo, representa uma causa importante de 
morbimortalidade uma vez que mais de 50% dos 
casos não são diagnosticados em estágios 
avançados da doença. 

III. Localiza-se, preferencialmente, no assoalho da 
boca e na língua e o tipo histológico mais 
frequente (90 a 95%) é o carcinoma de células 
escamosas (carcinoma epidermóide). 

Assinale a alternativa correta: 
A. Somente as afirmativas I e III estão corretas.
B. Somente as afirmativas II e III estão corretas.
C. Somente as afirmativas I e II estão corretas.
D. Somente a afirmativa III está correta. 
 
 
39. Podem ser indicados dentre os principais 

fatores de risco para o desenvolvimento de 
Câncer de Boca, exceto: 

A. Tabagismo (uso de cachimbos, hábitos de mascar 
fumo, dentre outros). 

B. Uso de medicamentos à base de ácido acetilsalicílico.
C. Exposição à radiação solar. 
D. Má higiene bucal. 
 
 
40. O Código de Ética Odontológica regula os 

direitos e deveres do cirurgião-
profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas 
jurídicas que exerçam atividades na área da 
Odontologia, em âmbito público e/ou privado, 
com a obrigação de inscrição nos Cons
Odontologia, segundo suas atribuições 
específicas. Assim, conforme se estabelece em 
seu Capítulo I, acerca das Disposições 
Preliminares é correto afirmar, exceto:

A. A Odontologia é uma profissão que se exerce em 
benefício da saúde do ser humano, da coletividade e 
do meio ambiente, sem discriminação de qualquer 
forma ou pretexto. 

B. O objetivo de toda a atenção odontológica é a saúde 
do ser humano. 

C. A natureza personalíssima da relação 
paciente/profissional na atividade odontológica visa 
prioritariamente o resguardo do sigilo a respeito das 
informações adquiridas no desempenho de suas 
funções. 

D. Caberá aos profissionais da Odontologia, como 
integrantes da equipe de saúde, dirigir ações que 
visem satisfazer as necessidades de saúde da 
população e da defesa dos princípios das políticas 
públicas de saúde e ambientais. 
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Tende a acometer o sexo masculino de forma 
mais intensa e 70% dos casos são diagnosticados 
em indivíduos com idade superior a 50 anos. 
Contudo, representa uma causa importante de 
morbimortalidade uma vez que mais de 50% dos 
casos não são diagnosticados em estágios 

se, preferencialmente, no assoalho da 
boca e na língua e o tipo histológico mais 
frequente (90 a 95%) é o carcinoma de células 

Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
Somente as afirmativas I e II estão corretas. 

Podem ser indicados dentre os principais 
fatores de risco para o desenvolvimento de 

Tabagismo (uso de cachimbos, hábitos de mascar 

Uso de medicamentos à base de ácido acetilsalicílico. 

O Código de Ética Odontológica regula os 
-dentista, 

profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas 
jurídicas que exerçam atividades na área da 
Odontologia, em âmbito público e/ou privado, 
com a obrigação de inscrição nos Conselhos de 
Odontologia, segundo suas atribuições 
específicas. Assim, conforme se estabelece em 
seu Capítulo I, acerca das Disposições 
Preliminares é correto afirmar, exceto: 
A Odontologia é uma profissão que se exerce em 

da coletividade e 
do meio ambiente, sem discriminação de qualquer 

O objetivo de toda a atenção odontológica é a saúde 

A natureza personalíssima da relação 
paciente/profissional na atividade odontológica visa 
prioritariamente o resguardo do sigilo a respeito das 
informações adquiridas no desempenho de suas 

Caberá aos profissionais da Odontologia, como 
integrantes da equipe de saúde, dirigir ações que 
visem satisfazer as necessidades de saúde da 
população e da defesa dos princípios das políticas 
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