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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! 

 

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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

                               

Pessoas são caminhos 
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33 

34 

35 

36 

37 

     Hoje eu sei. Hoje eu entendo perfeitamente que pessoas são caminhos. Que todas nos levam 

a algum lugar. Eu, você, o outro, cada um de nós é um caminho diferente. 

     Hoje eu sei que é muito importante saber escolher os caminhos pelos quais andamos. Que é 

muito importante prestar atenção para onde estamos indo e ler todas as placas que avisam onde 

cada caminho vai dar. As placas são importantes, mas quase sempre temos a estranha mania de 

duvidar daquilo que parece óbvio. 

     Hoje eu sei, mas eu não imaginava que tem gente que é caminho que não dá em lugar algum. 

Que tem gente que é tempo perdido. Que há quem nos faça caminhar e caminhar para nada. Daí 

a gente tem que voltar e, de novo, escolher. Dessa vez, com sabedoria. 

     Tem caminho curto. Tem caminho que não tem fim. Tem caminho labirinto. Tem caminho que 

é de isopor. Tipo aquele cenário que parece lindo, mas é falso e vazio. 

     Ah! Também há o contrário, felizmente. Tem gente que é jardim florido e perfumado. Tem 

gente que é café da tarde no interior. Tem gente que é mar quentinho e sem onda. Tem gente 

que é caminho macio e rede mansa. Tem gente que é luz e reparação. Hoje eu sei. 

     Tudo isso está lá, bem no começo. Não existe armação. Todo caminho sempre se anuncia 

antes mesmo de começar. A gente só precisa prestar atenção e ler com cuidado. A gente só 

precisa saber o que quer. Para quem não sabe o que quer qualquer caminho serve. Lembra? 

     Eu tenho comigo que meu próximo caminho será um repleto de pinheiros, daqueles que 

aparecem em filmes. Que o som deles ao vento vai ser sinfonia para meus ouvidos. O meu novo 

caminho vai ter uma floresta linda e eu vou pegar ___ pinhas do chão e fazer guirlandas de Natal 

com elas para lembrar que sempre haverá coisas boas para celebrar. 

     Hoje eu sei o caminho que procuro. No meu caminho de pinheiros vou tirar meus calçados e 

caminhar sentindo uma maciez delicada sob meus pés. Quero nele um chão de folhas verdes 

farfalhando como se a vida tivesse preparado para mim um colchão amaciado de boas 

expectativas. 

     Quero no meu próximo caminho um cheiro adossicado de livre dignidade, chuva gostosa e 

brisa mansa que me leve até um abrigo com lareira acesa e mesa farta. Eu vou me permitir 

então, sem culpas, o deleite de pernas esticadas e pés dentro de escalda-pés. 

     Nesse meu caminho eu serei o caminho de quem me souber amar e vou deixar que o amor 

passeie feliz por mim. Quero que aquele que decida se enveredar por mim sinta-se seguro e feliz. 

Que eu possa levá-lo ao encontro dos seus mais profundos anseios, ______ a gente tem que 

saber ser caminho também. 

     Hoje eu sei, eu aprendi a ver. Eu caminhei bastante até entender. Sou grata pelo passado, 

mas não vou negar ao meu futuro escolhas melhores e a possibilidade real de viver tudo aquilo 

que a minha vontade alcançar. Hoje eu sei o que quero. Hoje eu venho te contar sobre os meus 

caminhos para que você entenda que é muito importante escolher os seus com sabedoria. Que é 

muito importante também ser um caminho bom para alguém. 

 
(Texto especialmente adaptado para esta prova. Disponível em https://www.contioutra.com/pessoas-sao-

caminhos/. Acesso em 16 nov. 2018.). 

 

QUESTÃO 01 – Qual das seguintes palavras recebe acento agudo pela mesma regra que define a 

acentuação encontrada no termo “Daí” (l. 08)? 

 

A) Pés. 

B) Lápis. 

C) Útil. 

D) Viúva. 

E) Anéis. 
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QUESTÃO 02 – Na frase do texto “Quero que aquele que decida se enveredar por mim sinta-se 

seguro e feliz”, o verbo “enveredar” significa o mesmo que: 

 

A) Ajudar a quem precisa. 

B) Lançar uma novidade. 

C) Tomar um caminho. 

D) Excluir uma possibilidade. 

E) Optar por uma profissão. 

 

 

QUESTÃO 03 – Em relação ao que o texto explicita, é correto afirmar que: 

 

A) As placas costumam enganar a ótica humana por falta de obviedade. 

B) Escolher os caminhos com sabedoria dispensa o aprendizado com as outras pessoas. 

C) Qualquer caminho tem valor para quem desconhece o que quer. 

D) Ninguém tem motivos para celebrar a vida. 

E) As pessoas devem ser encaradas como iguais em seus pensamentos e comportamentos. 

 

 

QUESTÃO 04 – Quais opções indicadas a seguir preenchem corretamente as lacunas situadas nas 

linhas 20 e 31 do texto? 

 

A) as – porque 

B) às – porque 

C) as – por que 

D) às – porquê 

E) há – por que 

 

 

QUESTÃO 05 – A interjeição “Ah!”, que inicia o quinto parágrafo do texto, é usada em situações 

que exprimem: 

 

A) Surpresa. 

B) Dúvida. 

C) Desapontamento. 

D) Apelo. 

E) Medo. 

 

 

QUESTÃO 06 – Na frase “Tipo aquele cenário que parece lindo, mas é falso e vazio” retirada do 

texto, se a palavra “cenário” fosse flexionada no plural, quantas outras palavras deveriam ter a 

escrita modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal? 

 

A) Três. 

B) Quatro. 

C) Cinco. 

D) Seis. 

E) Sete. 

 

 

QUESTÃO 07 – O verbo “passear”, localizado na linha 30 do texto, aparece conjugado no: 

 

A) Presente do modo indicativo. 

B) Presente do modo subjuntivo. 

C) Imperativo afirmativo. 

D) Pretérito imperfeito do modo indicativo. 

E) Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. 
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QUESTÃO 08 – Qual das seguintes palavras encontradas no texto está grafada INCORRETAMENTE? 

 

A) avisam (l. 04). 

B) isopor (l. 11). 

C) guirlandas (l. 20). 

D) maciez (l. 23). 

E) adossicado (l. 26). 

 

 

QUESTÃO 09 – O termo “dignidade” (l. 26) é resultado de qual processo de formação de palavras? 

 

A) Onomatopeia. 

B) Redução. 

C) Composição. 

D) Hibridismo. 

E) Derivação. 

 

 

QUESTÃO 10 – Por quantos períodos é composto o sexto parágrafo do texto?  

 

A) Cinco. 

B) Seis. 

C) Sete. 

D) Oito. 

E) Nove. 

 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – De acordo com as previsões da Lei nº 8.080/1990, a iniciativa privada poderá 

participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter: 

 

A) Extraordinário. 

B) Ordinário. 

C) Integral. 

D) Complementar. 

E) Experimental.  
 

 

QUESTÃO 12 – De acordo com a Lei nº 8.142/1990, dentre outras formas, os recursos do Fundo 

Nacional de Saúde serão alocados como: 
 

I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta. 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional. 

III. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.  
 

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 13 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, de acordo 
com o que determina a Lei nº 7.508/2011. 
 

(  ) São Portas de Entrada, isto é, serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS, às 

ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, 

atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. 

(  ) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME compreende a seleção e a 

padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no 

âmbito do SUS. 

(  ) O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços 

de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde.  

(  ) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir 

das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas 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 14 – A Portaria de Consolidação nº 6/2017 define o valor de incentivo financeiro para o 

custeio das Equipes de Saúde da Família, implantadas em conformidade aos critérios estabelecidos 

pela: 
 

A) União. 

B) Lei de diretrizes básicas estadual. 

C) Política nacional de atenção básica. 

D) Secretaria fazendária estadual. 

E) Procuradoria Geral da União.  

 

 

QUESTÃO 15 – Para fazer cumprir a Lei nº 11.062/2011, a contração de serviços técnico-

profissionais, no Município de Porto Alegre, somente será admitida para atendimento de serviços no 

âmbito do SUS e dependerá de prévio estudo técnico e de impacto: 

 

A) Tributário. 

B) Fiscal. 

C) Financeiro. 

D) Ambiental. 

E) Humano. 

 

 
QUESTÃO 16 – A Lei Complementar nº 141/2012, no verso em que trata do repasse e aplicação 

dos recursos mínimos, determina que os recursos da União serão repassados ao 

___________________ de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão 

Ministério da Saúde, para ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde.  

 

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

 

A) Fundo Nacional 

B) Departamento 

C) Secretaria Municipal  

D) Plano Federal 

E) Plano Municipal 
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QUESTÃO 17 – Com base na Portaria de Consolidação nº 1/2017, analise as assertivas abaixo e 

assinale D, para as que são direitos e deveres do usuário da saúde e ND, para as que não são. 

 

(  ) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da 

promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. 

(  ) O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de 

saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares 

mais próximos de sua casa. 

(  ) É obrigação da equipe de saúde informar os familiares e acompanhantes sobre o estado de 

saúde do paciente, mesmo que o paciente decida por não comunicar seus familiares e 

acompanhantes. 

(  ) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em 

tempo hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade para resolver 

seu tipo de problema. 

 

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

 

A) D – D – D – D.  

B) D – D – ND – D.  

C) D – ND – D – ND.  

D) ND – D – ND – D. 

E) ND – ND – D – ND.  

 

 

QUESTÃO 18 – A Lei Orgânica, ao tratar dos vetos para os programas orçamentários do Município 

de Porto Alegre, expressa que é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei 

orçamentária: 

 

A) Mensal. 

B) Bimestral. 

C) Trimestral. 

D) Semestral. 

E) Anual. 

 

 

QUESTÃO 19 – Para os efeitos da Lei Orgânica, todos os órgãos do Município de Porto Alegre têm 

de prestar, no prazo de ________________ dias, as informações solicitadas por quaisquer 

comissões instaladas por Vereador. 

 

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

 

A) cinco 

B) dez 

C) quinze 

D) vinte 

E) vinte e cinco 
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QUESTÃO 20 – A Lei Orgânica, na seção em que trata sobre saúde, determina que, dentre outras, 

são competências do Município, no âmbito de sua esfera de ação, exercidas com a cooperação da 

União e do Estado, por meio de órgão próprio: 

 

I. Direção do Sistema Único de Saúde no Município. 

II. Elaboração e atualização do plano municipal de saúde. 

III. Estímulo à formação da consciência pública voltada à preservação da saúde e do meio 

ambiente. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.  

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21 – Qual a tecla de atalho para visualizar a impressão de um documento, do programa 

Writer do Pacote LibreOffice 5.0, em sua configuração padrão? 

 

A) Ctrl+Alt+P 

B) Ctrl+Shift+P 

C) Ctrl+Shift+F12 

D) Ctrl+O 

E) Ctrl+Shift+O 

 

 

QUESTÃO 22 – Qual a extensão por padrão de uma apresentação de slides (conjunto de slides), do 

programa Impress, do Pacote LibreOffice 5.0, instalado em sua configuração padrão? 

 

A) .ODC 

B) .ODT 

C) .ODP 

D) .ODS 

E) .ODX 

 

 

QUESTÃO 23 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou, no endereço de 

célula E2, o seguinte: =MÉDIA(B2:C3) e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor 

conterá em E2? 

 

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

 

A) 5 

B) 7 

C) 16 

D) 21 

E) 24 
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QUESTÃO 24 – Presuma que o usuário deu apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, 

configurado para destros, sobre o ícone Soma . Considere ainda que foram selecionadas somente 

as células de A1 até A8, conforme Figura 2 abaixo. Em que endereço de célula ficará o valor da 

soma? 
 

 
Figura 2 – Visão parcial de uma planilha do programa Calc do Pacote LibreOffice 5.0, em sua configuração 

padrão 

 

A) A5 

B) A6 

C) A7 

D) A8 

E) A9 

 

 

QUESTÃO 25 – Ao acessar pela primeira vez o programa Calc do Pacote LibreOffice 5.0, instalado 

em sua configuração padrão, a Pasta de Trabalho mostra quantas planilhas? 

 

A) Zero. 

B) 1. 

C) 3. 

D) 5. 

E) 6.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 26 – O Caderno de Atenção Básica nº 17 – Saúde Bucal – sugere o processo de trabalho 

da equipe de saúde e aponta competências específicas ao Técnico de Saúde Bucal. Nesse sentido, 

analise as assertivas abaixo: 

 

I. Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos. 

II. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros 

da Equipe Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma 

multidisciplinar. 

III. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

Unidade de Saúde da Família.  

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 27 – As ações educativas e preventivas são de extrema importância e devem ser 

executadas, preferencialmente, pelo pessoal auxiliar, de forma a potencializar o trabalho do 

cirurgião-dentista em relação às atividades clínicas. Assinale a alternativa que NÃO representa um 

procedimento educativo e preventivo executado de forma coletiva.  

 

A) Exame epidemiológico.  

B) Adequação do meio bucal.  

C) Escovação dental supervisionada.  

D) Entrega de escova e dentifrício fluoretado e, sempre que possível, de fio dental. 

E) Aplicação tópica de flúor, segundo a situação epidemiológica dos grupos populacionais locais. 

 

 

QUESTÃO 28 – No que se refere aos atuais indicadores de saúde bucal propostos pelo Pacto da 

Atenção Básica de 2006, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Cobertura de primeira consulta odontológica programática. 

(  ) Cobertura da ação coletiva escovação dental supervisionada.  

(  ) Média de procedimentos odontológicos básicos individuais. 

(  ) Proporção de referências e contrarreferências odontológicas em relação às ações odontológicas 

individuais. 

 

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

 

A) F – F – V – V.  

B) F – F – F – F.  

C) F – V – F – V.  

D) V – F – V – F. 

E) V – V – V – F. 
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QUESTÃO 29 – Analise as assertivas abaixo, que versam sobre o acondicionamento de resíduos, 

segundo a RDC 306: 
 

I. Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente a 

rupturas e vazamentos, impermeável, baseado na NBR 9.191/2000 da ABNT, respeitados os 

limites de peso de cada saco, sendo permitido o seu esvaziamento e reaproveitamento. 

II. Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, 

ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura com contato manual, com 

cantos arredondados e devem ser resistentes ao tombamento. 

III. Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material 

compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e 

vedante.  
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 30 – É um resíduo que deve ser identificado pelo símbolo de substância infectante, 

constante na NBR 7.500/2000 da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, 

acrescido da inscrição de RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que o mesmo apresenta. 

Essa identificação representa qual grupo de resíduos de serviços de saúde? 
 

A) A. 

B) B. 

C) C. 

D) D. 

E) E. 
 

 

QUESTÃO 31 – Os reveladores utilizados em radiologia podem ser submetidos a processo de 

neutralização para alcançarem pH entre 7 e 9, sendo posteriormente lançados na rede coletora de 

esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam às diretrizes estabelecidas pelos órgãos 

ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes. Os reveladores 

radiográficos são resíduos de serviços de saúde pertencentes a que grupo? 
 

A) A. 

B) B. 

C) C. 

D) D. 

E) E. 
 

 

QUESTÃO 32 – Analise as assertivas abaixo sobre as infrações éticas previstas pelo Código de Ética 

Odontológica no capítulo sobre relacionamento com o paciente: 
 

I. Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o qual não esteja capacitado. 

II. Delegar a profissionais técnicos ou auxiliares, atos ou atribuições exclusivas da profissão de 

Cirurgião-Dentista. 

III. Executar procedimentos como técnico em prótese dentária, técnico em saúde bucal, auxiliar em 

saúde bucal e auxiliar em prótese dentária, além daqueles discriminados na lei que regulamenta 

a profissão e nas resoluções do Conselho Federal. 
 

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 33 – É essencial ao Técnico em Saúde Bucal o reconhecimento das dentições 

permanentes e temporárias através da representação gráfica e numérica dos elementos dentários a 

fim de garantir a comunicação com a equipe de saúde bucal e o correto preenchimento dos 

prontuários e documentos odontológicos. Assinale a alternativa correta em relação ao elemento 13. 

 

A) Dente canino decíduo, localizado no quadrante superior direito. 

B) Incisivo lateral decíduo, localizado no quadrante superior esquerdo. 

C) Dente canino permanente, localizado no quadrante superior direito. 

D) Primeiro pré-molar permanente, localizado no quadrante superior esquerdo. 

E) Incisivo central permanente, localizado no quadrante superior esquerdo. 

 

 

QUESTÃO 34 – Pertinentes à técnica radiográfica intraoral periapical, analise as assertivas abaixo e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O objetivo principal de uma radiografia periapical é o exame do dente e do osso alveolar que o 

rodeia.  

(  ) O tamanho padrão do filme radiográfico utilizado nessa técnica é 3x4 cm para pacientes adultos 

e 2,2x3 cm para crianças. 

(  ) Um levantamento radiográfico periapical completo é composto por 16 radiografias. 

(  ) As principais técnicas utilizadas nesse exame radiográfico são a técnica da bissetriz e a técnica 

do paralelismo. 

 

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

 

A) F – V – V – V. 

B) V – F – V – F. 

C) V – V – F – V. 

D) F – V – F – F. 

E) V – F – F – V. 

 

 

QUESTÃO 35 – Analise as assertivas abaixo sobre a técnica para tomada radiográfica periapical: 

 

I. O filme radiográfico deve ter o picote voltado para o plano oclusal e sua manutenção em boca é 

realizada pelo próprio profissional. 

II. Para incisivos e caninos, o filme deve ficar na posição vertical.  

III. Para pré-molares e molares, o filme deve ficar na posição horizontal.  

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 36 – A(O) _____________ é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por 

um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução 

de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.  

 

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

 

A) Atenção básica 

B) Equipe de saúde bucal 

C) Integralidade 

D) SAMU  

E) Urgência hospitalar 
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QUESTÃO 37 – Considere o caso clínico abaixo: 

 

“Cristina, que trabalha como diarista, passou a noite anterior em claro, pois Vitor, seu filho de dois 

anos, teve febre e estava tossindo muito. Antes de ir ao trabalho do dia, Cristina levou Vitor a um 

pronto-atendimento (PA), demorando 25 minutos para chegar de ônibus. Ao chegar lá, foi avisada 

de que não havia pediatra e orientada a procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa. Ela 

achava que o posto não atenderia, pois já eram 10h da manhã e Vitor não tinha consulta marcada. 

Ao chegar à unidade de Saúde da Família, informando que o PA a encaminhou com o filho, disseram 

a ela que o acolhimento era das 7h às 9h. Raivosa, Cristina resolveu levar o filho a um pronto-

socorro mais distante, perdeu o dia de trabalho, mas conseguiu atendimento”.  

 

A conduta da Unidade Básica de Saúde (UBS), nesse caso, está: 

 

A) Correta, pois a UBS não deve atender urgências. 

B) Correta, pois a UBS atende apenas a demanda programada. 

C) Incorreta, pois Vitor é uma demanda espontânea e deve ser acolhido na UBS. 

D) Incorreta, pois a mãe deveria ter procurado a emergência do hospital mais próximo. 

E) Incorreta, pois o PA deve atender casos de febre e tosse infantil. 

 

 

QUESTÃO 38 – Os vernizes são materiais aderentes à superfície dentária com o objetivo de reagir 

com a superfície dental e manter uma liberação de Flúor para o ambiente bucal por um período 

maior de tempo. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Recomendam-se, no mínimo, duas aplicações anuais de verniz de Flúor para pacientes com 

atividade de cárie ou com história passada de alta experiência de cárie. 

II. Em âmbito de programas de saúde pública/coletiva, recomendam-se de duas a quatro 

aplicações anuais de verniz de Flúor. 

III. É necessária a limpeza prévia dos dentes, por meio da escovação, e posterior secagem, 

isolamento relativo, antes da aplicação do verniz de Flúor. 

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 39 – Sobre a educação em saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Compreende ações que objetivam a apropriação do conhecimento sobre o processo saúde-

doença, incluindo fatores de risco e de proteção à saúde bucal, assim como possibilitar ao usuário 

mudar hábitos, apoiando-o na conquista de sua autonomia. 

B) A atenção à saúde bucal deve considerar tanto as diferenças sociais quanto as peculiaridades 

culturais ao discutir alimentação saudável, manutenção da higiene e autocuidado do corpo, 

considerando que a boca é órgão de absorção de nutrientes, expressão de sentimentos e defesa. 

C) Os conteúdos de educação em saúde devem ser trabalhados de forma específica, abordando 

apenas os aspectos bucais. Poderão ser desenvolvidos na forma de debates, oficinas de saúde, 

vídeos, teatro, conversas em grupo, cartazes, folhetos e outros meios. 

D) Compreende atividades que podem ser desenvolvidas pela equipe de saúde bucal e pelo Agente 

Comunitário de Saúde (ACS), especialmente durante as visitas domiciliares. As escolas, creches, 

asilos e espaços institucionais são locais preferenciais para esse tipo de ação.  

E) Considerando a importância de que o trabalho do Cirugião-Dentista (CD) não se restrinja apenas 

a sua atuação no âmbito da assistência odontológica, limitando-se exclusivamente à clínica, 

sugere-se cautela no deslocamento frequente deste profissional para a execução das ações 

coletivas. Estas devem ser feitas, preferencialmente, pelo pessoal auxiliar e pelo ACS. Compete 

ao CD planejá-las, organizá-las, supervisioná-las e avaliá-las, sendo, em última instância, o 

responsável técnico-científico por tais ações. 
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QUESTÃO 40 – Uma das questões cruciais da Atenção Básica recai sobre a ampliação do acesso. 

Sendo assim, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Uma das formas de inserir a saúde bucal nos diferentes programas integrais de saúde é por 

linhas de cuidado, o que prevê o reconhecimento de especificidades próprias da idade, podendo 

ser trabalhadas como saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do adulto e saúde do 

idoso. 

II. Outra das possibilidades de inserir a saúde bucal nos diferentes programas integrais de saúde 

recai nas condições de vida, o que compreende a atenção por condição de vida: saúde da 

mulher, saúde do trabalhador, portadores de necessidades especiais, hipertensos, diabéticos, 

dentre outras. 

III. É necessário garantir o atendimento de urgência na atenção básica e assegurar cuidados 

complementares a esses casos em outras unidades de saúde (pronto-atendimento,          

pronto-socorro e hospital) de acordo com o Plano Diretor de Regionalização. 

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 41 – Sobre o que é vedado ao Técnico em Saúde Bucal, analise as assertivas e assinale 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Exercer a atividade de forma autônoma. 

(  ) Prestar assistência direta ou indireta ao paciente, sob a indispensável supervisão do cirurgião-

dentista. 
(  ) Realizar, na cavidade bucal do paciente, procedimentos não discriminados no Art. 5º da Lei      

nº 11.889/2008. 

(  ) Fazer propaganda de seus serviços, exceto em revistas, jornais e folhetos especializados da 

área odontológica. 

 

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

 

A) F – V – V – V. 

B) V – F – V – V.  

C) V – V – F – F.  

D) F – V – F – F. 

E) V – F – F – F. 

 

 
QUESTÃO 42 – Analise as assertivas abaixo acerca da Lei nº 11.889/2008: 

 

I. A supervisão direta do Cirurgião-Dentista será obrigatória em todas as atividades clínicas 

executadas pelo Técnico em Saúde Bucal. 

II. As atividades extraclínicas realizadas pelo Técnico em Saúde Bucal poderão ter supervisão 

indireta do Cirurgião-Dentista. 

III. É facultativa a supervisão pelo Cirurgião-Dentista das atividades de educação em saúde 

desenvolvidas pela equipe auxiliar. 

 

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 43 – A ____________, como princípio de justiça, baseia-se na premissa de que é 

preciso tratar diferentemente os desiguais (diferenciação positiva) ou cada um de acordo com a sua 

necessidade, corrigindo e evitando diferenciações injustas e negativas. Tal princípio deve ser uma 

preocupação constante no acolhimento da demanda espontânea. 

 

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

 

A) Coordenação do cuidado 

B) Equidade 

C) Integralidade 

D) Resolubilidade 

E) Universalidade 

 

 

QUESTÃO 44 – Para instituir a Aplicação Tópica de Flúor (ATF), recomenda-se levar em 

consideração a situação epidemiológica de diferentes grupos populacionais do local onde a ação será 

realizada. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Exposição à água de abastecimento sem Flúor ou com Flúor há menos de 5 anos. 

II. Exposição à água de abastecimento contendo naturalmente baixos teores de Flúor (até        

0,94 ppm F).   

III. CPOD maior que 5 aos 12 anos de idade. 

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 45 – A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente sugere a inclusão de 

procedimentos mais complexos na atenção básica para aumentar o vínculo, ampliar a credibilidade e 

o reconhecimento do valor da existência do serviço público odontológico em cada local, 

aumentando-lhe o impacto e a cobertura. Nesse sentido, assinale a alternativa que NÃO inclui 

procedimentos a serem inseridos na atenção básica. 

 

A) Pulpotomias. 

B) Restauração de dentes com cavidades complexas ou pequenas fraturas dentárias.  

C) Fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares. 

D) Tratamento periodontal que não requeira procedimento cirúrgico.  

E) Exodontias de terceiros molares retidos. 

 

 

QUESTÃO 46 – O ________________ visa à integração e à articulação permanente da educação e 

da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Cujo objetivo está 

em contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e 

atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 

desenvolvimento de crianças e jovens da _______________. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.  

 

A) Programa Saúde do Escolar – rede de ensino infantil 

B) SB Brasil – rede de ensino fundamental 

C) Sistema Único de Saúde – rede de ensino médio  

D) Programa Saúde na Escola – rede pública de ensino 

E) Programa intersetorial de saúde – rede privada de ensino 
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QUESTÃO 47 – O principal papel do profissional que faz a primeira escuta na classificação de risco 

é organizar o acesso dos usuários que buscam a unidade. No primeiro contato e na primeira 

avaliação, os pacientes devem ser informados a respeito do processo de trabalho da equipe e do 

fluxo do cuidado do usuário na demanda espontânea. O profissional deve esclarecer a possibilidade 

de diferentes tempos de espera e de manejo de cada caso, considerando o processo de avaliação de 

risco e vulnerabilidades. Assinale a alternativa que NÃO faz parte do processo de trabalho da equipe 

na primeira escuta do usuário.  
 

A) Avaliar a necessidade de cuidados imediatos e prestar ou facilitar os primeiros cuidados.  

B) Classificar o risco para definir as prioridades de cuidado.  

C) Encaminhar o usuário para o cuidado junto ao Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), que 

fornece apoio matricial aos casos mais complexos.  

D) Identificar as vulnerabilidades individuais ou coletivas.  

E) Organizar a disposição dos pacientes no serviço, de modo a acomodar os que necessitam de 

observação, ou administração de medicação, ou que estejam esperando remoção para outro 

serviço, ou que sejam suspeitos de portar doenças infectocontagiosas de transmissão aérea 

(meningite, por exemplo).  
 

 

QUESTÃO 48 – A Equipe de Saúde Bucal deve estar atenta aos casos de traumatismo bucal. 

Segundo o Fluxograma para o atendimento com classificação de risco e vulnerabilidade do paciente 

que procura atendimento devido a traumatismo bucal, do Ministério da Saúde, quando o paciente 

referir ou apresentar perda de consciência, náusea, vômitos, dores de cabeça ou distúrbios da visão 

que possam indicar traumatismo craniano, ele será classificado pela cor: 
 

A) Amarela. 

B) Azul. 

C) Verde. 

D) Vermelha. 

E) Preta. 
 

 

QUESTÃO 49 – Em caso de dor de origem dentinopulpar, cuja causa específica seja a cárie, a 

Equipe de Saúde Bucal, sob a supervisão do Cirurgião-Dentista e dentro de suas atribuições 

específicas, deve estar atenta ao seguinte: 
 

I. Quando a lesão cariosa for muito profunda, a queixa do usuário será sensibilidade ao frio, doce 

e pressão cavitária.  

II. Será sempre uma dor provocada, nunca espontânea, e cessará com a remoção do agente 

agressor. 

III. O tratamento será a remoção de tecido cariado e selamento com material biocompatível 

(cimento de ionômero de vidro ou óxido de zinco e eugenol). 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 50 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso ___________ 

e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
 

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

A) amplo 

B) equitativo 

C) integral 

D) resolutivo 

E) universal 


