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INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – IMESF 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

CIRURGIÃO DENTISTA
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As razões _______ a indústria do cigarro está investindo em ONG antitabagista. 

 

A indústria do cigarro, capitaneada pela Philip Morris, está investindo um bilhão de dólares 

numa ONG que promete um mundo sem cigarro. ______? Cientistas de reputação imaculada 

deveriam aceitar contribuições financeiras de uma companhia de tabaco? Este não é um teste 

teórico de comportamento ético, mas o dilema que se apresentou dramaticamente para 

acadêmicos da Universidade de Utrecht (UU), na Holanda.  Quem lançou a isca foi a Philip Morris, 

gigante mundial do tabaco, e a oferta não era de se jogar fora: 360 mil euros (1,64 milhão de 

reais) para o trabalho de investigar as consequências do contrabando e falsificação de cigarros. 

De mais a mais, a companhia acenava com total liberdade para os acadêmicos em suas 

apurações. 

Não são historicamente as mais decentes as relações entre profissionais da saúde e as 

controvertidas usinas de câncer de pulmão. Décadas atrás, a indústria de tabaco tinha o hábito 

de recrutar médicos de forma que eles, ao contrário do que já indicavam os alertas patológicos, 

alardeassem publicamente as virtudes do fumo para os pulmões e as vias respiratórias. Médicos 

de prestígio aceitavam alegremente ser cúmplices desse crime. É natural que, hoje em dia, 

quando a indústria procura a academia, uma fumaça de desconfiança impregne o ar. 

O professor de Direito John Vervaele, encarregado de administrar a doação em Utrecht, reagiu 

às críticas argumentando: “Fazemos isso ______ indústria de tabaco não é ilegal. O comércio 

ilícito de cigarro, sim”.  O argumento não convenceu os pneumologistas e oncologistas da 

Sociedade Holandesa do Câncer, os mais desconfiados em relação à pretensa boa vontade da 

Philip Morris. “Cerca de 7 milhões de pessoas continuam morrendo todos os anos, no mundo 

inteiro, vítimas dos efeitos malignos do fumo” – rebateram os clínicos.  

A discussão azedou a tal ponto que a UU acabou declinando da doação. Anunciou que ela 

............ vai bancar a pesquisa do professor Vervaele e sua equipe. A Philip Morris, por sua vez, 

está disposta a verter uma montanha de dinheiro em programas como aquele que tentou, em 

vão, na Holanda. O combate ao comércio ilegal de cigarro vai lhe custar 100 milhões de dólares 

– não só em pesquisas, mas também nos custos de repressão ao tráfico. Outro bilhão de dólares 

a Philip Morris pretende investir, ao longo de 12 anos, na Foundation for a Smoke-Free World, 

uma ONG com sede em Nova York. Como entender que a fabricante do Marlboro, a marca número 

1, esteja financiando uma fundação ______ nome apregoa “um mundo sem cigarro”? 

A tal fundação ............ controvérsias, de fato. A Philip Morris assegura que ela exprime hoje 

uma preocupação que é de ............ indústria do tabaco: como ajudar os fumantes a encontrar 

alternativas seguras aos cigarros combustíveis, unanimemente fadados à extinção? Já a 

Organização Mundial da Saúde não tem tanta certeza assim dos objetivos meritórios das 

campanhas da indústria.  

De acordo com a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, chefe da Convenção do Controle do 

Tabaco, com sede em Genebra, o que uma entidade endinheirada como a Foundation for a 

Smoke-Free World almeja é atropelar as iniciativas coletivas para impor sua própria pauta, seus 

próprios métodos e, no final, seus próprios interesses – que continuam comprometendo a vida 

saudável.  
Texto especialmente adaptado para esta prova.                                                                                

Fonte: https://www.cartacapital.com.br/revista/1011/cortina-de-fumaca 
 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

do título e das linhas 02, 17 e 29. 

 

A) por que – Por quê – porque – cujo 

B) porque – Por que – porque – cujo o 

C) porque – Porquê – por quê – onde o 

D) por que – Por que – porque – em que o 

E) porquê – Por quê – por que – o qual 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

                               

https://www.cartacapital.com.br/revista/809/o-cigarro-no-mundo-4041.html
https://www.cartacapital.com.br/saude/brasil-gasta-mais-de-20-bilhoes-de-reais-para-tratar-doencas-relacionadas-ao-tabaco
https://www.cartacapital.com.br/politica/oito-em-cada-dez-homens-que-morrem-por-doenca-respiratoria-cronica-no-pais-sao-fumantes
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QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas 

pontilhadas das linhas 23, 30 e 31. 

 

A) mesmo – sucita – toda 

B) mesmo – suscita – toda a 

C) mesma – suscita – toda a  

D) mesmo – sussita – toda 

E) a mesma – suscita – toda  

 

 

QUESTÃO 03 – Os termos “a tal ponto que” (l. 22), “mas também” (l. 26) e “De acordo com” (l. 35) 

transmitem, respectivamente, ideia de: 

 

A) Consequência, adição e conformidade. 

B) Concessão, adversidade e ordem. 

C) Finalidade, oposição e conformidade. 

D) Comparação, consequência e concessão. 

E) Adversidade, adição e conclusão. 

 

 

QUESTÃO 04 – São vocábulos que poderiam, no contexto dado, substituir imaculada (l. 02), 

alardeassem (l. 13) e pretensa (l. 19), sem ocasionar qualquer tipo de mudança no texto, EXCETO: 

 

A) inconspurcada – gabassem – presumida. 

B) proba – ostentassem – alegada. 

C) ilibada – trombeteassem – suposta. 

D) casta – desfilassem – legítima. 

E) impoluta – apregoassem – conjecturada. 

 

 

QUESTÃO 05 – Analise as assertivas abaixo sobre a seguinte frase do texto: “Médicos de prestígio 

aceitavam alegremente   ser cúmplices desse crime.” e assinale V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 

 

(  ) É um período composto com duas orações; o primeiro segmento sublinhado é a oração principal.  

(  ) O segundo segmento sublinhado é uma oração que tem valor de complemento verbal. 

(  ) “de prestígio” é adjunto adnominal; “desse crime” é complemento nominal. 

(  ) “alegremente” é predicativo do sujeito. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V.  

B) V – V – V – F. 

C) V – F – F – F.  

D) F – V – V – F.  

E) F – F – F – V.  
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QUESTÃO 06 – Considere os seguintes fragmentos do texto: 

 

“Não são historicamente as mais decentes as relações entre profissionais da saúde e as 

controvertidas usinas de câncer de pulmão.”  

“A discussão azedou a tal ponto...”  

 

No primeiro, é feito um juízo de valor depreciativo sobre “as relações”, mas com um linguajar 

ameno; o texto também chama as indústrias de tabaco de “usinas de câncer de pulmão”. No segundo, 

toma-se emprestado o verbo “azedar” (tornar amargo ou ácido o cheiro ou o gosto) a fim de melhor 

expressar o mau resultado da discussão. Tais escolhas de vocabulário constituem figuras de 

linguagem.  

 

Assinale a alternativa que apresenta o nome correto, respectivamente, das três figuras 

empregadas. 

 

A) Metáfora, metonímia e ironia. 

B) Hipérbole, metáfora e metonímia. 

C) Zeugma, metáfora e eufemismo. 

D) Metonímia, eufemismo e anacoluto. 

E) Eufemismo, metáfora e metáfora. 

 

 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa em que há um vocábulo cuja regra de acentuação gráfica 

destoa da que determina a grafia dos demais. 
 

A) décadas – teórico – dólares.  

B) cúmplices – acadêmicos – tráfico.  

C) médicos – combustíveis – vítimas. 

D) hábito – críticas – ético. 

E) número – ilícito – clínicos. 

 

 

QUESTÃO 08 – Quanto às seguintes ocorrências da palavra que no texto, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Nas linhas 02 e 04, trata-se de um pronome. 

B) Na linha 14, trata-se de uma conjunção, assim como na linha 22 (os dois casos). 

C) Na linha 24, não se trata de um pronome. 

D) Nas linhas 28 e 30, trata-se de conjunção integrante. 

E) Nas linhas 36 e 38 introduzem orações adjetivas. 

 

 

Para responder às questões 09 e 10, considere o seguinte trecho do texto (os sinais de 

pontuação foram numerados). 

 

De acordo com a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, (1) chefe da Convenção do Controle do 

Tabaco, (2) com sede em Genebra, (3) o que uma entidade endinheirada como a Foundation for a 

Smoke-Free World almeja é atropelar as iniciativas coletivas para impor sua própria pauta, (4) seus 

próprios métodos e, no final, seus próprios interesses – (5) que continuam comprometendo a vida 

saudável.  

 

QUESTÃO 09 – Sobre a pontuação desse trecho do texto, assinale a alternativa correta. 

 

A) As vírgulas (1) e (2) podem ser dispensadas sem acarretar erro ao texto, já que seus papeis são 

somente dar ênfase. 

B) Pode-se acrescentar uma vírgula após “almeja” a fim de tornar o texto mais pausado e mais claro 

para a leitura. 

C) A vírgula (3) pode ser substituída por ponto seguido de inicial maiúscula, criando-se, assim, 

corretamente, uma nova frase. 

D) A vírgula (4) separa termos de mesmo valor sintático. 

E) O travessão (5) não poderia ser substituído por vírgula. 
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QUESTÃO 10 – Considere as seguintes reescrituras do texto dado:  
 

I. O que uma entidade endinheirada (como a Foundation for a Smoke-Free World) almeja é, de 

acordo com a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva (chefe da Convenção do Controle do Tabaco, 

com sede em Genebra), atropelar as iniciativas coletivas para impor, além de sua própria pauta, 

seus próprios métodos e seus próprios interesses, que continuam comprometendo a vida 

saudável. 

II. Atropelar as iniciativas coletivas para impor sua própria pauta, seus próprios métodos e, no final, 

seus próprios interesses (que continuam comprometendo a vida saudável): de acordo com a 

brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, chefe da Convenção do Controle do Tabaco, com sede em 

Genebra, é isso que uma entidade endinheirada como a Foundation for a Smoke-Free World 

almeja.  

III. De acordo com a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, chefe da Convenção do Controle do 

Tabaco, com sede em Genebra, os interesses de uma entidade endinheirada como a Foundation 

for a Smoke-Free World é atropelar as iniciativas coletivas, impondo sua própria pauta, seus 

próprios métodos e, no final, seus próprios interesses – comprometendo a vida saudável. 

IV. Segundo a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, chefe da Convenção do Controle do Tabaco, com 

sede em Genebra, continuam comprometendo a vida saudável a imposição da pauta e dos 

interesses de uma entidade endinheirada como a Foundation for a Smoke-Free World, em que 

almeja atropelar as iniciativas coletivas. 

 

Quais mantêm a correção e o sentido do texto original? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – A Lei nº 8.080/1990, no verso em trata da organização, da direção e da gestão do 

Sistema Único de Saúde, determina que a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de 

acordo com a Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: 
 

I. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 

II. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 

equivalente.  

III. No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 12 – De acordo com a Lei nº 11.062/2011, a Diretoria Executiva do IMESF, no Município 

de Porto Alegre, órgão de direção geral e administração superior colegiada, responsável pela gestão 

técnica, patrimonial, financeira, administrativa e operacional, será constituída pelos seguintes 

membros: 
 

I. Presidente e Vice-Presidente. 

II. Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Técnico. 

III. Secretário da Saúde e Procurador do Município, responsável pela área da saúde. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 13 – A Lei nº 11.062/2011, na seção que trata do controle e da fiscalização, estabelece 

que _______________ o IMESF encaminhará à Secretária Municipal de Saúde relatório de gestão, 

com pareceres do Conselho Curador e do Conselho Fiscal, de acordo com o contrato de gestão. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) mensalmente 

B) bimestralmente 

C) trimestralmente 

D) semestralmente  

E) anualmente 
 

 

QUESTÃO 14 – Para os preceitos da Lei nº 11.062/2011, o IMESF proporcionará plano previdenciário 

suplementar aos seus funcionários, oportunizando a complementação de: 
 

A) Seu salário. 

B) Seus vencimentos. 

C) Suas gratificações. 

D) Sua aposentadoria. 

E) Suas operações. 

 

 

QUESTÃO 15 – De acordo com a Portaria de Consolidação nº 1/2017, a Relação Nacional de Ações e 

Serviços de Saúde (RENASES) está organizada nos seguintes componentes:  

 

I. Ações e serviços da atenção básica (primária).  

II. Ações e serviços da urgência e emergência. 

III. Ações e serviços da atenção psicossocial.  

IV. Ações e serviços da atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

V. Ações e serviços da vigilância em saúde.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I, III e IV.  

C) Apenas II, III e V. 

D) Apenas I, II, III e V. 

E) I, II, III, IV e V.  
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QUESTÃO 16 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, de acordo 
com a Portaria de Consolidação nº 6/2017 na seção que trata sobre o custeio da atenção básica. 

 

(  ) O Bloco da Atenção Básica é constituído por três componentes: Componente Piso da Atenção 

Básica Fixo (PAB Fixo), Variável (PAB Variável) e Flutuante (PAB Flutuante). 

(  ) O Componente PAB Fixo refere-se ao financiamento de ações de atenção básica à saúde, cujos 

recursos serão transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de 

Saúde aos fundos de saúde do Distrito Federal e dos municípios. 

(  ) O Componente PAB Variável é constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento 

de estratégias, realizadas no âmbito da atenção básica em saúde, tais como: saúde da família, 

agentes comunitários de saúde, saúde bucal, fator de incentivo de atenção básica aos povos 

indígenas, incentivo para a atenção à saúde no sistema penitenciário e incentivo para a atenção 

integral à saúde do adolescente em conflito com a lei, em regime de internação e internação 

provisória e outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico. 

(  ) Os recursos do Componente PAB Flutuante serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos 

fundos de saúde do Distrito Federal e dos municípios, mediante adesão e implementação das 

ações a que se destinam e desde que constantes no respectivo Plano de Saúde. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V.  

B) F – V – V – F.  

C) V – F – F – V.  

D) F – F – V – V.  

E) V – V – F – F.  

 

 
QUESTÃO 17 – De acordo com Portaria de Consolidação nº 6/2017, os recursos que compõem cada 

Bloco de Financiamento, sendo eles o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e o de 

Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, devem ser aplicados em ações e serviços 

públicos de saúde relacionados ao próprio bloco, devendo ser observada a vinculação dos recursos, 

ao final do exercício financeiro, com a finalidade definida _____________ do Orçamento Geral da 

União que deu origem aos repasses realizados. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) pelos membros do conselho 

B) em cada etapa do projeto 

C) na reunião inicial 

D) na dispensa de licitação 

E) em cada programa de trabalho 

 

 

QUESTÃO 18 – De acordo com a Lei Orgânica, a pessoa física ou jurídica, no Município de Porto 

Alegre, com infração não regularizada a qualquer dispositivo legal do Município não poderá: 

 

A) Ter acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

B) Ingressar nos programas educacionais do Município. 

C) Receber benefício ou incentivo fiscal. 

D) Se afastar do país sem a devida regularização. 

E) Obter licenças para uso de espaço público.  
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QUESTÃO 19 – De acordo com a Lei Orgânica, dentre os orçamentos anuais previstos para o 

Município de Porto Alegre, estão os seguintes: 

 

I. Orçamentos da administração direta. 

II. Orçamentos de autarquias municipais. 

III. Orçamentos das fundações mantidas pelo Município.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.  

 

 

QUESTÃO 20 – Analise as assertivas abaixo que tratam dos direitos dos servidores e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. 

 

(  ) Livre acesso à associação sindical. 

(  ) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 

(  ) Irredutibilidade de vencimento e salário. 

(  ) Auxílio-transporte, auxílio-refeição, auxílio-creche e adicional por difícil acesso ao local do trabalho, 

nos termos da lei. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V.  

B) F – V – V – F.  

C) V – F – F – V.  

D) F – F – V – V.  

E) V – V – F – F.  

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21 – Por padrão, as extensões .ODS e .ODT, respectivamente, pertencem a que programas 

do Pacote LibreOffice 5.0? 

 

A) Impress e Writer. 

B) Calc e Writer. 

C) Writer e Impress. 

D) Impress e Calc. 

E) Calc e Impress. 

 

QUESTÃO 22 – O Ícone Navegador , frequentemente utilizado no programa Impress do Pacote 

LibreOffice 5.0, instalado em sua configuração padrão, está associado a que tecla de atalho? 

 

A) Ctrl+Shift+N. 

B) Ctrl+Alt+N. 

C) Ctrl+Shift+F5. 

D) F5. 

E) Ctrl+Shift+F12. 
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QUESTÃO 23 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou, no endereço de célula 

A7, o seguinte: =SOMASE(A1:A6;"C";C1:C6) e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que 

valor conterá em A7? 

 

 
Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2007, em sua configuração padrão 

 

A) 6 

B) 11 

C) 12 

D) 13 

E) 15 

 

 

QUESTÃO 24 – Os submenus , pertencentes ao programa Writer do 

Pacote LibreOffice 5.0, instalado em sua configuração padrão, estão localizados em que Menu? 

 

A) Arquivo. 

B) Inserir. 

C) Ferramentas. 

D) Formatar. 

E) Editar. 

 

 

QUESTÃO 25 – Com base no programa Calc do Pacote LibreOffice 5.0, em sua configuração padrão, 

presuma que o usuário digitou no endereço de célula A4 o seguinte: =B1+$C1+D1 e, logo após, 

copiou e colou a fórmula para o endereço de célula B5. Qual a fórmula que estará regravada em B5? 

 

A) =B1+$C1+D1 

B) =B2+$D2+E3 

C) =C2+$C4+E6 

D) =E2+$C5+D9 

E) =C2+$C2+E2 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 26 – Sobre a Atenção Básica brasileira e sua interface com a saúde bucal, analise as 

assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) No Brasil, a atenção básica é definida como um conjunto de ações de saúde, individuais e 

coletivas, que incluem promoção e proteção da saúde, prevenção de doenças, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde.  

(  ) Apenas em 2008 as questões referentes à saúde bucal tomaram maior relevância, tendo sido 

lançada a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB) – Brasil Sorridente.  

(  ) Foi criada para reorganizar o trabalho em saúde bucal nos três níveis de atenção, destacando “o 

cuidado como eixo de reorientação do modelo, a humanização do processo de trabalho, a 

corresponsabilização dos serviços e o desenvolvimento de ações voltadas para as linhas do 

cuidado e condições especiais de vida”.  

(  ) Foi inegável o aumento da oferta de serviços ocorrida com a inclusão das Equipes de Saúde 

Bucal (ESB) na ESF e com a implementação da PNSB, ainda que as mudanças no modelo de 

atenção à saúde bucal possam ser questionáveis.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – F. 

B) F – V – V – V.  

C) V – F – V – V.  

D) F – V – F – V.  

E) V – F – V – F.  
 

 

QUESTÃO 27 – Observe a tabela abaixo, que compara o componente perdido do Índice CPO-D em 

adultos e idosos, e, com base no SB Brasil 2010, assinale a alternativa correta. 
 

 
 

A) O SB Brasil 2010 acrescentou aperfeiçoamentos importantes na metodologia, sobretudo com 

relação aos exames bucais realizados nos serviços de saúde bucal. 

B) Sobre a perda dental houve melhora, à exceção dos idosos, que mantiveram uma porcentagem 

alta do componente perdido no índice CPO-D, 44,7%. 

C) O SB Brasil 2010 verificou melhora de alguns indicadores, como a cárie dental, a perda dental e o 

edentulismo em idosos, bem como redução das desigualdades regionais e sociais.  

D) A perda dental entre adultos demonstrou redução importante, sendo que o componente perdido 

do índice CPO-D compõe 44,7% e não mais porcentagens superiores aos 60%. 

E) As políticas de prevenção da cárie (a adição de flúor à água de abastecimento público e ao creme 

dental), bem como o aumento da disponibilidade de serviços restauradores, não levaram à 

melhoria das condições de saúde bucal em adultos e idosos. 
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QUESTÃO 28 – Analise as assertivas abaixo referentes à atenção especializada em saúde bucal. 

 

I. No que diz respeito à atenção especializada, a Política Nacional de Saúde Bucal buscou viabilizar 

a oferta de procedimentos especializados através dos Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEO) e Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD).  

II. Os CEO são estabelecimentos de saúde que devem ofertar os serviços de diagnóstico bucal, com 

ênfase no diagnóstico e detecção do câncer de boca; periodontia especializada; cirurgia oral 

menor dos tecidos moles e duros; endodontia e atendimento a pessoas com necessidades 

especiais.  

III. É necessário o estabelecimento de adequadas estratégias de referência e contrarreferência para 

garantir a integralidade e a coordenação do cuidado exercida pela atenção básica. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 29 – Analise as assertivas abaixo e a relação proposta entre elas: 

 

I. É necessário repensar os critérios relacionados, tanto com a distribuição e provisão de recursos 

quanto com as prioridades de tratamento, incluindo o ortodôntico, fundamentados no princípio 

da equidade da atenção à saúde bucal. 

 

PORQUE 

 

II. A distribuição das oclusopatias em adolescentes brasileiros segue o padrão de iniquidade social 

de outros agravos à saúde; no inquérito nacional SB Brasil de 2010, as oclusopatias mais graves 

estavam mais presentes em indivíduos pretos e pardos, com maior perda dentária e menor 

renda. 

 

A respeito dessas assertivas, assinale a alternativa correta. 

 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 

 

 

QUESTÃO 30 – As _______________ são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de 

diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico 

e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima. 

 

A) Avaliações de Tecnologias em Saúde 

B) Equipes de Apoio Matricial 

C) Equipes de Saúde da Família 

D) Redes de Apoio Institucional 

E) Redes de Atenção à Saúde 
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QUESTÃO 31 – Um estudo teve por objetivo avaliar a relação entre o tipo de escova de dente e o 

número de escovações diárias com a recessão gengival. Para isso, um pesquisador treinado e 

calibrado aplicou um questionário a uma amostra representativa de adultos. O questionário coletou 

as seguintes informações: tipo de escova dental, classificando a dureza das cerdas em extramacia, 

macia, média e dura, e o número de escovações dentárias ao dia. Após a entrevista, foi realizado 

um exame bucal para registro do número de dentes com recessão gengival. Nesse sentido, assinale 

a alternativa que aponta corretamente o delineamento do estudo e a medida de frequência 

correspondente a esse delineamento. 

 

A) Analítico – Odds Ratio. 

B) Caso-controle – Prevalência. 

C) Ensaio Clínico Randomizado – Incidência. 

D) Longitudinal – Incidência. 

E) Transversal – Prevalência. 

 

 

QUESTÃO 32 – Observe o quadro abaixo e analise as assertivas que seguem: 

 

 
 

I. Observa-se uma tendência de redução da prevalência e severidade da cárie dentária na 

população jovem, consistente também com o controle da doença em grande parte do mundo 

ocidental, a exemplo do Brasil, especialmente nos últimos 30 anos.  

II. A tendência de redução da prevalência e severidade da cárie dentária não pode ser observada 

em adultos jovens. 

III. Já aos cinco anos, observa-se que a cárie dentária ainda pode ser considerada uma condição 

persistente, assim como entre adultos e idosos.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 33 – Assinale a alternativa INCORRETA acerca da técnica de aplicação dos géis contendo 

flúor. 

 
A) Utiliza-se o gel de flúor-fosfato acidulado (FFA) com concentração de 1,23% de fluoreto em ácido 

ortofosfórico a 0,1 M, durante quatro minutos.  

B) O tempo de aplicação de quatro minutos e as recomendações de não beber água ou comer por 

até 30 minutos após a aplicação têm sido seguidos, embora não haja evidência da sua relevância 

anticárie.  

C) Por se tratar de um método populacional, recomenda-se aplicação semanal ou quinzenal.  
D) Pode-se aplicar o gel em moldeiras ou por meio de escovação dentária, sem necessidade de 

profilaxia prévia.  
E) Não há risco de fluorose dentária, pois, apesar da alta concentração do gel, a frequência é baixa. 

 

 

QUESTÃO 34 – Analise as assertivas abaixo sobre a fluoretacão das águas de abastecimento 

público: 

 
I. É elemento essencial da estratégia de promoção da saúde, eixo norteador da Política Nacional 

de Saúde Bucal. 

II. Nenhuma água de abastecimento público deve ser fornecida aos consumidores sem que se 

conheça o seu teor de flúor; para tanto, uma das ações de vigilância é o denominado 
heterocontrole, situação em que o próprio órgão de vigilância sanitária se encarrega da coleta e 

análise dos teores adequados.  
III. No Brasil, o teor adequado de flúor foi regulamentado pela Resolução MS 518/2004. O valor 

máximo permitido de fluoreto é 1,9 ppm, ou seja, 1,9 mg de fluoreto por litro de água. Na 

região sul, o teor ideal é 0,6 ppm ou 0,6 mg de flúor por litro de água. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 35 – Sobre câncer bucal e a Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), analise as 

assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Dentre os variados tipos de câncer bucal, o carcinoma espinocelular ou epidermoide é o mais 

frequente e origina-se de lesões potencialmente malignas no epitélio de revestimento, como 

leucoplasias, queilose actínica e eritroplasias. 

(  ) Dentre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer bucal, destacam-se o 

tabagismo e o etilismo, sendo que a combinação desses dois hábitos tende a aumentar de forma 

multiplicativa a ocorrência da doença. Outros fatores são apontados, como as infecções por HPV 

e a exposição à radiação UVA solar. 

(  ) Com o Centro de Especialidades Odontológicas na PNSB, cria-se um espaço para diagnóstico 

precoce de lesão bucal e acompanhamento dos casos junto às equipes de saúde bucal da 

Atenção Básica, a quem compete assumir responsabilidade pela detecção das necessidades, 

providenciar encaminhamentos e monitorar a evolução da reabilitação. 

(  ) Estudos que têm avaliado a evolução das taxas de mortalidade por câncer na população 

evidenciam o aumento da mortalidade por câncer bucal ao longo dos anos, com maior 

frequência em mulheres do que em homens.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V. 

B) F – V – F – V. 

C) F – F – V – V. 

D) V – F – F – F. 

E) V – V – V – F. 
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QUESTÃO 36 – Estudos epidemiológicos recentes têm se preocupado em explorar aspectos 
determinantes dos diferenciais de prevalência da fluorose, a partir da análise de exposição a fatores 

de risco. Sobre esses fatores, analise as assertivas a seguir: 
 

I. O principal fator de risco associado à fluorose dentária é o aumento da ingestão média de 

fluoretos por meio de múltiplas fontes. O uso de água fluoretada, dentifrício fluoretado, 

suplementos com flúor e bebidas ou alimentação infantil em pó́ contendo fluoretos antes dos 

seis anos de idade têm sido considerados os fatores mais importantes. 

II. O acesso precoce a produtos com flúor, incluindo o uso de dentifrício fluoretado, o uso de 

soluções para bochechos e a aplicação profissional antes dos três anos de idade, também são 

apontados como fatores de proteção à fluorose dentária.  

III. Outras fontes adicionais de flúor como água mineral, sal fluoretado, chás e bebidas infantis 

podem aumentar o risco de fluorose dentária em crianças. Sobretudo no contexto brasileiro, em 

que se faz uso de sal fluoretado, como política pública. 
 

Quais estão corretos? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
  

 

QUESTÃO 37 – Analise as assertivas abaixo e a relação proposta entre elas: 
 

I. Consultório odontológico não é mais o único local onde o processo de trabalho odontológico 

pode ser desenvolvido. 
 

PORQUE 
 

II. O Brasil enfrenta um fenômeno peculiar de transição demográfica e epidemiológica, marcado 

pela equidade social e econômica. 
 

A respeito dessas assertivas, assinale a alternativa correta. 
 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

E) As asserções I e II são proposições falsas. 
 

 

QUESTÃO 38 – As Ferramentas Saúde da Família (FSF) são consideradas tecnologias leves, 

utilizadas no estabelecimento do cuidado integral em saúde. Assinale a alternativa que NÃO 

representa uma dessas ferramentas. 
 

A) Clínica Ampliada. 

B) Ciclo de vida familiar. 

C) Genograma ou árvore familiar.  

D) Modelo FIRO. 

E) Esquema PRACTICE. 
 

 

QUESTÃO 39 – Ao realizar uma exodontia, o cirurgião-dentista utiliza agulhas, ampolas de vidro, 

brocas e lâminas de bisturi. Tais materiais perfurocortantes e escarificantes pertencem a qual grupo 

de Resíduos de Serviços de Saúde? 
 

A) E. 

B) D. 

C) C. 

D) B. 

E) A. 
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QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa que conceitua corretamente a equidade. 

 

A) Articulação de saberes e experiências em um processo de construção compartilhada da melhoria 

da qualidade de vida da população. 

B) Concepção holística de saúde, com ênfase para a determinação social, econômica e ambiental. 

C) Desenvolvimento de capacidades individuais. 

D) Eliminação das diferenças desnecessárias, evitáveis e injustas que restringem as oportunidades 

para se distinguir o direito ao bem-estar. 

E) Tomada de decisões que interfere na saúde. 

 

 

QUESTÃO 41 – Em relação à saúde do trabalhador, a equipe de saúde bucal está sujeita a 

inúmeros riscos relacionados ao trabalho odontológico devido ao grande número de fatores a que 

está exposta diariamente. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Acidentes com objetos perfurocortantes, manipulação e inalação de substâncias químicas e 

perda da audição progressiva são exemplos de riscos associados à prática odontológica. 

II. A literatura documenta o alto risco da equipe à contaminação e transmissão de hepatite B, vírus 

da gripe, sarampo, caxumba, rubéola e varicela, doenças que podem ser prevenidas por 

vacinas. 

III. É de responsabilidade do empregador o fornecimento de equipamentos de proteção individual 

em quantidade e qualidade adequadas a todos os profissionais da equipe de saúde bucal. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 42 – Sobre as modificações bucais morfofuncionais senescentes e, portanto, gradativas 

ao envelhecimento, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Quelite angular. 

(  ) Diminuição do fluxo salivar.  

(  ) Atrição e abrasão dentária. 

(  ) Mucosa bucal mais fina e menos elástica. 

(  ) Atrofia da câmara pulpar e canal radicular. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – F – V – V – V. 

B) F – V – F – V – V. 

C) F – F – V – F – F. 

D) V – V – F – F – F. 

E) V – V – V – V – V. 
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QUESTÃO 43 – Analise as assertivas abaixo sobre o acolhimento à demanda espontânea na 

Atenção Básica: 

 

I. O atendimento às urgências odontológicas na Atenção Básica prevê o acolhimento dos usuários 

em situação de urgência odontológica e a organização dos serviços de saúde bucal conforme a 

avaliação da situação de risco e de vulnerabilidades. 

II. Após a avaliação de risco e de vulnerabilidades, o primeiro atendimento do usuário exigirá mais 

que um interrogatório centrado no procedimento, deverá ser realizado a partir de um diálogo, 

com momentos de fala e de escuta qualificada, com vistas a auxiliar na tomada de decisão.  

III. A maioria das urgências odontológicas envolve casos de origem traumática. Além disso, sabe-se 

que a dor de origem dental não deve ser considerada um preditor de utilização dos serviços. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 44 – Assinale a alternativa correta em relação ao instrumento que garante o princípio 

bioético da autonomia no cuidado às famílias. 

 

A) Cadastro familiar. 

B) Cartão SUS. 

C) Parecer consubstanciado. 

D) Prontuário familiar. 

E) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

QUESTÃO 45 – Trata-se do princípio ordenador da Atenção Básica, garantido pelos instrumentos de 

referência e contrarreferência a fim de assegurar a continuidade da atenção e o seguimento do 

usuário no sistema de saúde: 

 

A) Primeiro contato. 

B) Longitudinalidade. 

C) Abrangência. 

D) Coordenação. 

E) Competência cultural. 

 

 

QUESTÃO 46 – Analise as seguintes assertivas sobre as condições periodontais: 

 

I. Algumas doenças sistêmicas, como o diabetes, alteram o risco para o desenvolvimento de 

doença periodontal. 

II. Maior prevalência, severidade e extensão de doença periodontal em fumantes é observada em 

diversos estudos epidemiológicos. 

III. Maiores níveis de marcadores de gengivite e quantidade de placa bacteriana foram associados 

fortemente à situação socioeconômica de populações estudadas, e as doenças periodontais 

severas apresentaram associações mais fracas. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 47 – Ao cirurgião-dentista (CD) cabe a supervisão e a responsabilidade sobre os 

Auxiliares e os Técnicos em Saúde Bucal; caso o CD permita que eles, sob qualquer forma, 

extrapolem suas funções específicas, poderá sofrer as penalidades previstas no Código de Ética 

Odontológica. Assinale a alternativa que NÃO configura uma penalidade, segundo o Código. 

 

A) Advertência confidencial, em aviso reservado. 

B) Cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal. 

C) Censura pública, em publicação oficial. 

D) Reparar ou minorar o dano. 

E) Suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias. 

 

 

QUESTÃO 48 – A ___________________ se refere às ações sobre os condicionantes e 

determinantes sociais da saúde, dirigidas a impactar favoravelmente a qualidade de vida. Para 

tanto, caracteriza-se fundamentalmente por ações de composição intersetorial para ampliação da 

consciência sanitária, dos direitos e deveres da cidadania e da educação para a saúde, para os 

estilos de vida e para os aspectos comportamentais. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto acima. 

 

A) Atenção Básica 

B) Estratégia Saúde da Família 

C) Prevenção 

D) Promoção da Saúde 

E) Vigilância em Saúde 

 

 

QUESTÃO 49 – Homem, 34 anos, trabalhador da construção civil, apresenta-se ao acolhimento da 

UBS Chapéu do Sol e refere dor discreta, aumentada com percussão no elemento 11, após bater 

com instrumento de trabalho. Ao exame clínico, observa-se pequena mobilidade, sem deslocamento 

do elemento dentário, e sangramento sulcular. O cirurgião-dentista, acertadamente, realiza uma 

contenção semirrígida para duas semanas, prescreve analgésicos e bochechos para higiene e orienta 

que a alimentação deve ser pastosa pela próxima semana. Com base nessas informações, assinale a 

alternativa que apresenta o correto diagnóstico para esse caso de urgência traumática. 

 

A) Avulsão. 

B) Extrusão. 

C) Intrusão. 

D) Luxação lateral. 

E) Subluxação. 

 

 

QUESTÃO 50 – Assinale a alternativa que, segundo o Código de Ética Odontológica, configura um 

direito fundamental dos profissionais inscritos. 

 

A) Exercer a profissão em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, 

sem discriminação de qualquer forma ou pretexto. 

B) Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade 

profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente ou periciado, evitando que o acúmulo de 

encargos, consultas, perícias ou outras avaliações prejudiquem o exercício pleno da Odontologia.  

C) Não manter vínculo, como empregado, credenciado ou cooperado, com entidades, empresas ou 

outros desígnios que se encontrem em situação ilegal, irregular ou inidônea. 
D) Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, 

independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado.  

E) Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito 

da profissão. 

 


