
V1_6/12/201815:54:55 
V2_6/12/201815:54:55 

  

 

 

 

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! 

 

AUXILIAR 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 

 

01 
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35 
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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 – Conhecer o território e a população adscrita, bem como a dinâmica familiar e social, 

constitui-se em subsídios valiosos ao planejamento, ao acompanhamento e à avaliação de ações 

realizadas pela Equipe de Saúde Bucal. Analise as assertivas abaixo sobre o processo de 

territorialização: 
 

I. A realização e atualização de mapeamento da área de abrangência com identificação de áreas 

de risco e vulnerabilidade. 

II. O cadastro das famílias e a atualização constante das informações.  

III. A identificação de pessoas e famílias em situação de risco e vulnerabilidade. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
  

 

QUESTÃO 27 – Assinale a alternativa que NÃO apresenta um dispositivo cadastrado junto ao 

Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).  
 

A) Conselhos locais de saúde. 

B) Equipamentos de saúde. 

C) Equipes de Saúde da Família com ou sem Equipes de Saúde Bucal.  

D) Estabelecimentos de saúde. 

E) Profissionais. 
  

 

QUESTÃO 28 – Assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, nas assertivas abaixo sobre o 

acolhimento em uma Unidade de Saúde da Família.  
 

(  ) O Acolhimento pode contribuir para a ampliação do acesso aos serviços de saúde e para 

adequação do processo de trabalho em direção a respostas satisfatórias às necessidades da 

população. 

(  ) Além de garantir o acesso, é necessário reorganizar e qualificar a recepção nos serviços de 

saúde. Essa deve apenas orientar o fluxo do usuário no serviço, já que a decisão sobre o seu 

ingresso na assistência é da equipe de saúde.  

(  ) A ordem de chegada não deve ser o principal critério para o atendimento dos casos, mas a sua 

gravidade ou o sofrimento do paciente.  

(  ) A urgência não é um momento importante para a detecção de indivíduos com maior 

vulnerabilidade. 
 

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

A) F – V – F – V. 

B) V – V – V – F. 

C) V – V – F – V. 

D) F – F – V – V. 

E) V – F – F – F. 
 

 

QUESTÃO 29 – Analise as assertivas abaixo sobre as medidas básicas de prevenção aos riscos 

ocupacionais: 
 

I. Utilizar Equipamentos de Proteção Individual. 

II. Lavar as mãos antes e após o contato com o paciente e entre dois procedimentos realizados no 

mesmo paciente. 

III. Manipular cuidadosamente o material perfurocortante e transferir os materiais e artigos, 

durante o trabalho a quatro mãos, com atenção, e, sempre que possível, utilizando uma 

bandeja. 
 

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 30 – A imunização contra a Hepatite B é de suma importância para os profissionais da 

Equipe de Saúde Bucal. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de _________________ e 

entre a primeira e a terceira, de ______________.  
 

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

A) uma semana - um mês 

B) uma semana - seis meses 

C) um mês - três meses 

D) um mês - seis meses 

E) 180 dias - um ano 
 

 

QUESTÃO 31 – O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde deve ser compatível 

com as normas locais relativas à coleta, ao transporte e à disposição final dos resíduos gerados nos 

serviços de saúde. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Manejo: consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de acordo com 

as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos.  

II. Segregação: é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra 

estabelecimento, desde a geração até a disposição final. 

III. Acondicionamento: consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou recipientes 

que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos 

recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de 

resíduo. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 32 – Após a remoção de uma restauração de amálgama, o resíduo gerado contendo 

mercúrio deve ser acondicionado em recipientes sob selo d’água, que, por sua vez, devem ser 

encaminhados para recuperação. Segundo a RDC 306, tal resíduo é considerado de qual grupo? 
 

A) A. 

B) B. 

C) C. 

D) D. 

E) E. 
 

 

QUESTÃO 33 – Para os resíduos do Grupo D, destinados à reciclagem ou reutilização, a 

identificação deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes, usando código de 

cores e suas correspondentes nomeações e símbolos de tipo de material reciclável. Assinale a 

alternativa que contém a correta relação entre a cor de identificação e o tipo de resíduo.  
 

A) Azul – Metais.  

B) Amarelo – Papéis. 

C) Verde – Resíduos orgânicos. 

D) Vermelho – Plásticos. 

E) Marrom – Vidros.  
 

 

QUESTÃO 34 – Materiais perfurocortantes ou escarificastes, tais como: agulhas, ampolas de vidro, 

brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas e lâminas de bisturi classificam-se em qual grupo 

dos Resíduos de Serviços de Saúde? 
 

A) A. 

B) B. 

C) C. 

D) D. 

E) E. 
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QUESTÃO 35 – Sobre os materiais perfurocortantes, analise as afirmativas abaixo e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Devem ser descartados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso ou 

necessidade de descarte. 

(  ) Devem ser acondicionados em recipientes semirrígidos, resistentes à punctura, ruptura e 

vazamento, com tampa e devidamente identificados. 

(  ) É expressamente proibido o esvaziamento dos recipientes para perfurocortantes a fim de 

proceder ao seu reaproveitamento. 

(  ) As agulhas descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, quando 

descartáveis, sendo proibido reencapá-las ou realizar a sua retirada manualmente. 
 

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

A) V – V – V – V. 

B) F – V – F – V. 

C) V – F – V – V. 

D) F – V – V – F. 

E) V – F – F – F. 
 

 

QUESTÃO 36 – Analise as assertivas abaixo que versam sobre o Código de Ética Odontológica: 
 

I. O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-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.  

II. A Odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da 

coletividade e do meio ambiente. 

III. A natureza da relação paciente/profissional na atividade odontológica visa demonstrar e 

reafirmar a peculiaridade que reveste a prestação de tais serviços, caracterizados como de 

atividade mercantil.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 37 – A ____________________ é aquele nível da rede de saúde que oferece a entrada 

no sistema para todas as novas necessidades e problemas, fornece atenção sobre a pessoa (não 

direcionada para a enfermidade) no decorrer do tempo, fornece atenção para todas as condições, 

exceto as muito incomuns ou raras, e coordena ou integra a atenção fornecida em algum outro lugar 

ou por terceiros. 

 

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

 

A) atenção primária  

B) atenção secundária  

C) atenção terciária 

D) Equipe de Saúde da Família 

E) Secretaria Municipal de Saúde 
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QUESTÃO 38 – Compete ao Auxiliar em Saúde Bucal, sempre sob a supervisão do cirurgião-

dentista ou do Técnico em Saúde Bucal: 

 

I. Preparar o paciente para o atendimento. 

II. Executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos 

odontológicos e do ambiente de trabalho. 

III. Ensinar técnicas de higiene bucal e realizar a prevenção das doenças bucais por meio da 

aplicação tópica do flúor, conforme orientação do cirurgião-dentista. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.  

 

 

QUESTÃO 39 – O trabalho em equipe exige que cada profissional seja capaz de responder pelas 
ações sob sua própria iniciativa e sob iniciativa de pessoas envolvidas nessas ações, constituindo 

conquistas do indivíduo no processo de construção e consolidação de sua autonomia. A que 

competência do Auxiliar em Saúde Bucal o conceito acima se refere? 

 

A) Iniciativa. 

B) Responsabilidade. 

C) Autonomia. 

D) Inteligência prática. 

E) Supervisão. 

 

 

QUESTÃO 40 – Analise as seguintes ações em saúde previstas no âmbito do Programa Saúde na 

Escola: 

 

I. Promoção da alimentação saudável. 

II. Avaliação da saúde e higiene bucal. 

III. Promoção da saúde sexual e saúde reprodutiva. 

 

Quais são de responsabilidade da equipe de saúde? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 41 – O Programa Saúde na Escola, ao articular as ações da rede pública de saúde com 

as ações da rede pública de Educação Básica, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas 

ações relativas aos estudantes e suas famílias, constitui uma ação do tipo: 

 

A) Multiprofissional. 

B) Prevenção. 

C) Promoção de Saúde. 

D) Interdisciplinar. 

E) Intersetorial. 
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QUESTÃO 42 – As ações de Saúde Bucal realizadas no Programa Saúde na Escola contam com a 

participação crucial dos Auxiliares em Saúde Bucal (ASB) e dos Técnicos em Saúde Bucal (TSB). 

Sendo assim, analise as afirmativas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O ASB, sob supervisão do TSB, realiza a evidenciação de placa bacteriana. 

(  ) O ASB apoia o TSB para a higiene bucal supervisionada semanal, com fio dental e escovação. 

(  ) O ASB apoia o TSB para a realização de bochecho fluorado semanal, com solução de fluoreto de 

sódio a 0,2%. 
 

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

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – V. 

D) F – V – V.  

E) F – F – F. 
 

 

QUESTÃO 43 – Leia, a seguir, a situação vivenciada por uma usuária, na recepção de uma unidade 

de atenção básica:  
 

“Usuária: Bom dia, eu gostaria de marcar uma consulta com o Dr. Antônio. 

ASB: O dia de marcação de consultas com o dentista é sexta-feira e tem que chegar cedo, porque 

são distribuídas apenas 20 senhas. 

Usuária: Mas a minha irmã̃ acabou de marcar uma consulta para a próxima semana. 

ASB: Porque ela é hipertensa e faz parte de um programa. 

Usuária: Mas eu estou com dor de dente desde ontem. 

ASB: Aqui é uma UBS, não é urgência. Você tem que ir ao pronto-atendimento. 

Usuária: O problema é que o PA é longe, eu estou sem dinheiro e o Dr. Antônio é muito bom. Não 

dá pra fazer um encaixe, não? 

ASB: Não. Ou você vai ao PA ou volta na sexta-feira logo cedo. Quem é o próximo?” 
 

Analise a conduta tomada nesse caso: 
 

A) Foi adequada, pois as urgências não são atendidas na Unidade Básica de Saúde. 

B) Foi inadequada, por não utilizar o acolhimento como atitude e mecanismo de facilitação do acesso. 

C) Foi adequada, pois o princípio da equidade faz com que todos os usuários sejam tratados sem 

distinção ou preferência. 

D) Foi inadequada, por não encaminhar, por escrito, a usuária ao pronto-atendimento. 

E) Foi adequada, pois o Sistema Único de Saúde é público e universal. 
 

 

QUESTÃO 44 – Qual é a forma mais abrangente e socialmente justa de acesso ao flúor? 
 

A) Aplicação clínica de verniz fluoretado. 

B) Aplicação tópica de gel fluoretado, por meio da escovação supervisionada. 

C) Bochechos com soluções fluoretadas. 

D) Fluoretação das águas de abastecimento. 

E) Utilização de dentifrícios fluoretados. 
 

 

QUESTÃO 45 – Uma das preocupações da Equipe de Saúde Bucal recai sobre o processo de 

trabalho e a organização da agenda. Nesse sentido, segundo a Política Nacional de Saúde Bucal, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Deve-se maximizar a hora-clínica do cirurgião-dentista para otimizar a assistência, e de 75 a 85% 

das horas contratadas devem ser dedicadas ao atendimento clínico. 

B) De 15 a 25% das horas contratadas devem ser destinadas a outras atividades, como 
planejamento, capacitação e atividades coletivas. 

C) As atividades educativas e preventivas, ao nível coletivo, devem ser executadas 

preferencialmente pelo pessoal auxiliar, sob supervisão e responsabilidade do CD. 

D) O atendimento de urgência, bem como os cuidados complementares a esses casos, deve ser 

referenciado a outras unidades de saúde, como pronto-atendimento e hospital. 

E) Adequar a disponibilidade de recursos humanos de acordo com o fluxo de demanda da realidade 

local. 
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QUESTÃO 46 – A __________________ analisou a situação da saúde bucal da população brasileira 

com o objetivo de proporcionar ao SUS informações úteis ao planejamento de programas de 

prevenção e tratamento, tanto em nível nacional quanto nos âmbitos estadual e municipal. 

 

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

 

A) Atenção Primária à Saúde 

B) Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil, 2010) 

C) Política Nacional de Saúde Bucal 

D) Política Nacional da Atenção Básica 

E) Unidade de Saúde da Família 

 

 

QUESTÃO 47 – Constituem direitos fundamentais dos técnicos e auxiliares em saúde bucal: 

 
I. Executar, sob a supervisão do cirurgião-dentista, os procedimentos constantes na Lei nº 

11.889/2008 e nas Resoluções do Conselho Federal. 

II. Manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Odontologia.  

III. Exercer a profissão mantendo comportamento digno. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 48 – A classificação geral dos casos de demanda espontânea na atenção básica identifica 

as condições não agudas pela cor: 

 

A) Amarela.  

B) Azul. 

C) Laranja.  

D) Verde. 

E) Vermelha. 

  

 

QUESTÃO 49 – Assinale a alternativa que aponta o ano em que a profissão de Auxiliar em Saúde 

Bucal foi regulamentada. 

 

A) 2008. 

B) 2009. 

C) 2010. 

D) 2011. 

E) 2012. 

 

 

QUESTÃO 50 – Uma importante característica da Saúde da Família envolve a localização do 

estabelecimento próximo da população a qual atende, além dos horários e dias em que está aberta 

para atender e da tolerância para consultas não agendadas. Tais características constituem qual 

elemento estrutural da Atenção Primária? 

 

A) Acessibilidade. 

B) Equidade. 

C) Coordenação do cuidado.  

D) Integralidade. 

E) Universalidade. 

 


