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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

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

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

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 ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, 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 40 (quarenta) 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 (PSF)
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

A ascensão do futebol feminino 

Por Guilherme Eler 
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O gol que Sissi marcou contra a Alemanha pegou todo mundo de surpresa. A campanha do 

Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, corria melhor que a encomenda: após uma 

vitória contra o Japão e um surpreendente empate com a Noruega, atual campeã mundial na 

época, bastava repetir o resultado contra as poderosas alemãs para avançar _____ fase mata-

mata do torneio. Coube _____ craque de cabelo raspado, que vestia a camisa 10 da seleção 

antes de Marta, garantir o placar de 1 a 1 e carimbar a vaga para as semifinais. Só que isso 

criou um problema gigante para a CBF. 

Tudo porque o voo comercial que traria a delegação feminina de volta ao Brasil já estava 

marcado – para antes do término da competição. Nem os dirigentes acreditavam que as 

canarinhas superariam a fase de grupos. “A gente só foi descobrir isso depois do jogo”, lembra 

Sissi. A solução foi embarcar o time feminino junto _____ seleção principal – a dos homens –, 

que também foi derrotada na fase semifinal. As jogadoras ainda ouviram que voltar para casa a 

bordo do voo fretado da seleção masculina “já servia de prêmio”. Sissi não chega a discordar: 

“Não posso dizer que foi ruim porque tive o prazer de conhecer o Roberto Carlos, o Ronaldo…”. 

Aposentada da seleção desde 2000, hoje ela é treinadora de um time infantil feminino nos 

Estados Unidos. 

A falha de logística deu-se, justamente, na estreia do futebol feminino brasileiro em 

Olimpíadas. A primeira convocação de uma equipe nacional de mulheres aconteceu pouco antes, 

em 1988, ano do primeiro torneio feminino internacional da Fifa, organizado em caráter 

experimental. A seleção dos homens, tricampeã do mundo, já havia disputado 13 Copas. 

Durante quase 40 anos, mulheres foram proibidas de jogar futebol profissional no Brasil. Dizia 

uma lei, decretada em 1941, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas: “_____ mulheres não se 

permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza”. A norma não 

citava exatamente o futebol, mas estava implícito que a bola não deveria rolar entre pés 

femininos. Sobravam argumentos pseudocientíficos para tentar manter as mulheres belas, 

recatadas e no lar. Defendia-se que elas tinham ossos mais frágeis, menos glóbulos vermelhos e 

menor “resistência nervosa”. A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do 

futebol feminino, então, tornou-se expressa: “não é permitida a prática feminina de lutas de 

qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático, rúgbi, 

halterofilismo e beisebol”. 

Não dá para dizer que a regra foi cumprida ao pé da letra. Nesse período muitas mulheres 

jogaram futebol, mas de modo amador e, pode-se dizer, clandestino. Graças a essas “mulheres 

desobedientes” o futebol feminino se manteve vivo. 

 
Texto adaptado. Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/ 

 

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

linhas 04, 05, 11 e 22. 

 

A) à – à – da – à 

B) para a – à – com a – às 

C) a – a – à – as 

D) a – ao – da – à 

E) na – para a – a – as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/
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QUESTÃO 02 – Acerca da pontuação empregada no texto, considere o que se afirma nas assertivas 

abaixo: 
 

I. Os dois-pontos da linha 02 poderiam ser substituídos por “pois” entre vírgulas. 

II. As duas vírgulas que isolam “atual campeã mundial na época” (l. 03 e 04) marcam um 

aposto. 

III. As vírgulas das linhas 05 e 06 poderiam ser suprimidas sem que isso alterasse o sentido da 

frase ou acarretasse algum tipo de erro. 

IV. O travessão da linha 09 tem a função de marcar uma ênfase na frase; por isso, pode ser 

suprimido sem acarretar erro estrutural na frase. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 03 – Relacione as duas colunas segundo o tipo de formação das palavras retiradas do 

texto. 
 

Coluna 1 

1. Derivação prefixal. 

2. Composição. 

3. Estrangeirismo. 

4. Derivação sufixal. 

5. Derivação regressiva. 
 

Coluna 2 

(  ) Pseudocientíficos. 

(  ) Halterofilismo. 

(  ) Empate. 

(  ) Treinadora. 

(  ) Craque. 
 

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

A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 

B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 

C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 

D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

E) 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 
 

 

QUESTÃO 04 – Entre as seguintes possibilidades de reescrita do fragmento a seguir, retirado do 

texto, assinale a que apresenta mudança de sentido e/ou erro gramatical. 
 

“A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do futebol feminino, então, 

tornou-se expressa: ‘não é permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)’.” 
  

A) Atualizou-se em 1965 a restrição de 1941, quando, então, tornou-se expressa a proibição do 

futebol feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

B) Em 1965, a restrição de 1941 foi atualizada; então, a proibição do futebol feminino tornou-se 

expressa: “não é permitido prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

C) A restrição de 1941, expressando a proibição do futebol feminino, passou por atualização, então, 

em 1965: “não permite-se práticas femininas de lutas de qualquer natureza (…)”. 

D) A restrição de 1941 atualizou-se em 1965; então, tornou-se expressa a proibição do futebol 

feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)”. 

E) “Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza (…)”: assim se deu a proibição expressa 

do futebol feminino, em 1965, quando se atualizou, então, a restrição de 1941. 
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei Orgânica, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei Federal, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Com base nisso, analise as afirmações a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

(  ) A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

(  ) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

(  ) É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano 

Diretor, exigir nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, ou sofrerá penalidades previstas 

na Lei Orgânica. 
 

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

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – V – V – V. 

D) F – F – F – F. 

E) V – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 06 – Sabendo que nenhum dos dependentes recebe qualquer auxílio financeiro, analise as 

seguintes situações dos servidores ativos e de baixa renda, todas verificadas em agosto de 2019: 
 

 Catarina é viúva e cuida sozinha de seu filho de 04 anos. 

 Por complicações durante a gestação, a filha de Amadeu nasceu com paralisia cerebral. 

 Os filhos gêmeos de Serafim, Rita e Raul, completarão 23 anos em dezembro desse ano, mês da 

formatura de ambos: ela em Ciências Sociais e ele em Tecnologia da Informação. 

 O padrasto de Marli sofreu um atropelamento quando estava indo encaminhar sua aposentadoria, 

ficando acamado e sem perspectiva de voltar a andar. Ela, filha única, acabou por levá-lo para sua 

casa, a fim de facilitar a rotina de cuidados de que ele necessita. 
 

Considerando apenas as informações expostas, segundo a Lei nº 300/2001, o salário-família está 

sendo pago a quais desses servidores? 
 

A) Somente a Serafim. 

B) Somente a Catarina e Amadeu. 

C) Somente a Serafim e Marli. 

D) Somente a Catarina, Amadeu e Marli. 

E) Catarina, Amadeu, Serafim e Marli. 
 

 

QUESTÃO 07 – Quanto aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores 

Públicos do Município de Congonhinhas, considerando a Lei Complementar nº 002/2001, qual das 

afirmações a seguir está INCORRETA? 
 

A) São segurados os servidores públicos municipais titulares de cargos de provimento efetivo dos 

órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial, 

mesmo que nomeados para o exercício de cargo comissionado ou designados para exercer função 

gratificada. 

B) Os servidores públicos municipais inativos estão dentre os segurados pelo RPPS.  

C) Fica excluído da condição de segurado o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego 

público, ainda que aposentado por regime próprio de previdência social.  

D) O segurado inativo que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, 

filiar-se-á ao Regime Geral de Previdência Social na condição de exercente de mandato eletivo. 

E) Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor público municipal titular de cargo de 

provimento efetivo do Poder Executivo será segurado obrigatório em apenas um dos cargos 

ocupados, a sua escolha.  
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QUESTÃO 08 – Qual dos servidores a seguir terá direito à progressão na carreira, vertical ou 
horizontal, segundo a Lei nº 305/2001? 

 

A) Cristina, que obteve aprovação em todos os períodos do estágio probatório, findando essa etapa 

com sucesso.  

B) Sueli, que está em licença, sem vencimentos. 

C) Maurício, que está em licença de saúde por sete meses. 

D) Luciane, que está em licença há oito meses para tratar da saúde de sua mãe, que luta contra um 

câncer. 

E) Lair, que está à disposição de órgão externo à Administração Municipal, em desvio de função. 

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 09 – No Word 2016, é possível restringir a edição de arquivos. Essa opção está presente 

em qual guia? 

 

A) Revisão. 

B) Ferramentas. 

C) Segurança. 

D) Bloqueios. 

E) Exibição. 

 

 

QUESTÃO 10 – No Excel 2016, é possível trabalhar com tabelas dinâmicas, que possibilitam analisar 

melhor os dados de uma planilha. Essa funcionalidade está disponível em qual guia? 

 

A) Filtros. 

B) Tabelas. 

C) Configurações. 

D) Ferramentas. 

E) Inserir. 

 

 

QUESTÃO 11 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, é possível avaliar diversos itens de 

funcionamento do sistema operacional, que são divididos em algumas guias. São guias existentes no 

Gerenciador de Tarefas do Windows 10: 

 

A) Processos, Desempenho e Usuários. 

B) Aplicativos, Usuários e Ferramentas. 

C) Processos, Aplicativos e Rede. 

D) Sistema Operacional, Processos e Rede. 

E) Desempenho, Sistema Operacional e Componentes. 

 

 

QUESTÃO 12 – Sobre o Google Chrome, em sua versão mais atualizada, é correto afirmar que: 

 

A) Não pode ser definido como navegador padrão no Windows 10. 

B) No Windows 10, pode ser utilizado em paralelo com outros navegadores. 

C) Não é possível excluir seu histórico de navegação. 

D) Não é possível excluir os Cookies. 

E) Só funciona com navegação em modo privado quando o Windows está em modo de segurança. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 13 – O Princípio da ____________ do direito à saúde é apontado com destaque 

constitucional no artigo 198, inciso II, que o apresenta como princípio base para a atenção à saúde 

oferecida pelo SUS. A Constituição ainda complementa esse sentido ao estabelecer a construção do 

sistema de saúde por políticas sociais e econômicas que visem à promoção, proteção e recuperação 
da saúde. No plano infraconstitucional, a Lei 8.080/1990, Lei Orgânica do SUS, em seu artigo 7º,         

o traz expressamente como princípio que fundamenta a organização do Sistema Único de Saúde.  
 

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

A) Universalidade 

B) Equidade 

C) Integralidade 

D) Descentralização 

E) Regionalização 
 

 

QUESTÃO 14 – Sobre a avaliação de risco e vulnerabilidades realizada no acolhimento às urgências 

nas unidades de saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O acesso com equidade deve ser uma preocupação constante no acolhimento à demanda 

espontânea.  

B) A estratificação de risco e de vulnerabilidades constitui uma ferramenta que possibilita identificar 

as diferentes gradações de risco, as situações de maior urgência e, com isso, realizar as devidas 

priorizações.  

C) A estratificação de risco e a avaliação de vulnerabilidades orientarão não só́ o tipo de intervenção 

necessária, como também o tempo em que isso deve ocorrer. Na Atenção Básica, diferentemente 

de um pronto-socorro, não é necessário adotar limites rígidos de tempo para atendimento após a 

primeira escuta, a não ser em situações de alto risco, nas quais a intervenção imediata se faz 

necessária.  

D) O risco não deve ser avaliado apenas em termos biológicos. É essencial lembrar que há algumas 

condições que aumentam a vulnerabilidade das pessoas e que o acolhimento representa grande 

oportunidade de incluí-las em planos de cuidado, pois é um momento em que o usuário está́ 

buscando ajuda e mais aberto ao diálogo com a equipe de saúde.  

E) A competência técnica deve prevalecer sobre o bom senso e a sensibilidade para avaliar os casos 

atendidos e considerar o risco e a vulnerabilidade. Por isso, é importante que a equipe de saúde 

discuta e pactue critérios e sinais que sirvam de subsídio para a classificação do risco, cumprindo 

o que está́ padronizado.  
 

 

QUESTÃO 15 – O trauma dentário é uma condição prevalente nas Unidades de Saúde que têm escolas 

em sua área de adstrição. Com base no esquema de cores apontado pelo Ministério da Saúde no 

caderno de acolhimento à demanda espontânea (Caderno 28), as hemorragias bucais decorrentes de 

trauma ou suspeitas de violência devem ser classificadas pela cor:  
 

A) Azul.  

B) Vermelha. 

C) Amarela. 

D) Laranja.  

E) Verde. 
 

 

QUESTÃO 16 – A presença do flúor no meio bucal é importante, pois a fluorapatita é menos solúvel 

que a hidroxiapatita. Em pH ______, enquanto a segunda se dissolve, a primeira mineraliza 

fluorapatita sólida, diminuindo a erosão do esmalte. 
 

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

A) 4,5 

B) 5,5 

C) 6,5 

D) 7 

E) 7,5 
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QUESTÃO 17 – NÃO constitui infração ética por parte do cirurgião-dentista em relação aos 

documentos odontológicos: 

 

A) Permitir, ao paciente ou periciado, acesso a seu prontuário ou fornecer cópia quando solicitada pelo 

paciente ou por seu representante legal. 

B) Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por 

seu representante legal. 

C) Comercializar atestados odontológicos, recibos, notas fiscais, ou prescrições de especialidades 

farmacêuticas, bem como usar formulários de instituições públicas para prescrever, encaminhar ou 

atestar fatos verificados na clínica privada.  

D) Deixar de emitir laudo dos exames por imagens realizados em clínicas de radiologia.  

E) Receitar, atestar, declarar ou emitir laudos, relatórios e pareceres técnicos de forma secreta ou 

ilegível, sem a devida identificação, inclusive com o número de registro no Conselho Regional de 

Odontologia na sua jurisdição, bem como assinar em branco, folhas de receituários, atestados, 

laudos ou quaisquer outros documentos odontológicos.  

 

 

QUESTÃO 18 – As Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal enfatizam a importância das Equipes 

de Saúde Bucal (ESB) na prevenção e controle do câncer bucal. Assinale a alternativa INCORRETA a 

respeito de tais diretrizes. 

 
A) Acompanhar casos suspeitos e confirmados através da definição e, se necessário, criação de um 

serviço de referência, garantindo-se o tratamento e a reabilitação.  

B) Adaptar a atenção conforme a situação epidemiológica, identificando e encaminhando os grupos de 

maior risco para a atenção curativa individual, em consultas compulsórias de urgência. 
C) Estabelecer parcerias para a prevenção, diagnóstico, tratamento e recuperação do câncer bucal 

com Universidades e outras organizações. 

D) Oferecer oportunidades de identificação de lesões bucais, em estratégias de busca ativa, tanto em 

visitas domiciliares, quanto em momentos de campanhas específicas, como, por exemplo, a 
vacinação de idosos.  

E) Realizar rotineiramente exames preventivos para detecção precoce do câncer bucal, garantindo-se 

a continuidade da atenção, em todos os níveis de complexidade, mediante negociação e pactuação 

com representantes das três esferas de governo.  

 

 

QUESTÃO 19 – Assinale a alternativa que melhor define o acolhimento, um dos princípios norteadores 

das ações da equipe de saúde bucal. 

 
A) Definir democraticamente a política de saúde bucal, assegurando a participação das representações 

de usuários, trabalhadores e prestadores, em todas as esferas de governo. 
B) Assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios universais da ética em saúde.  

C) Buscar o acesso universal para a assistência e dar atenção a toda demanda expressa ou reprimida, 

desenvolvendo ações e assumindo a responsabilidade por todos os problemas de saúde da 

população, com prioridade absoluta aos casos de dor, infecção e sofrimento.  

D) Desenvolver ações para o usuário, considerando-o em sua integralidade biopsicossocial e organizar 

o serviço de forma usuário-centrada, garantido por uma equipe multiprofissional, nos atos de 

receber, escutar, orientar, atender, encaminhar e acompanhar.  

E) Implicar-se com os problemas e demandas dos usuários, garantindo respostas resolutivas, 

tornando-se corresponsável pelo enfrentamento dos fatores associados com o processo           
saúde-doença em cada território. 
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QUESTÃO 20 – Algumas situações sistêmicas requerem que o cirurgião-dentista tome a decisão de 

prescrever um esquema medicamentoso de profilaxia antibiótica prévia a procedimentos 

odontológicos invasivos. Analise os esquemas medicamentosos propostos abaixo: 

 

I. Para pacientes alérgicos aos derivados da penicilina, prescreve-se Clindamicina 300 mg, na 

posologia de 600 mg, tomados uma hora antes do procedimento. 

II. Para pacientes sem histórico de alergias aos derivados da penicilina, indica-se, como opção, 

Amoxicilina 500 mg, na posologia de dois gramas, administrados uma hora antes do 

procedimento. 

III. Em pacientes com histórico de alergia aos derivados da penicilina, prescreve-se Cefalexina          

500 mg, na posologia de dois gramas, tomados uma hora antes do procedimento. 

IV. Em crianças alérgicas aos derivados da penicilina, a droga de escolha é a Azitromicina em 

suspensão oral de 200 mg. 

  

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I, II e III. 

B) Apenas I, II e IV. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV.  

 

 

QUESTÃO 21 – Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas: 

 

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

para bochechos e aplicação profissional antes dos três anos de idade, é apontado como um fator 

de risco à fluorose dentária. 

 

PORQUE 

 

II. A ocorrência de fluorose é relatada como sendo fortemente associada com a ingestão crônica de 

fluoretos durante o desenvolvimento dental, mas sua gravidade depende da dose. 

 

A respeito dessas asserções, 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 22 – Trata-se do sistema que operacionaliza a articulação entre os diferentes níveis de 

atenção à saúde, quais sejam: primário, secundário e terciário. A ___________________ compreende 

o fluxo de encaminhamento do usuário do nível menor para o de maior complexidade, inversamente, 

a ______________________ está relacionada ao ato de encaminhar do nível de maior para o de 

menor complexidade. 

 

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

 

A) urgência – demanda programática 

B) referência – contrarreferência 

C) integralidade – oferta de cuidados 

D) contrarreferência – referência 

E) agenda de especialidades – agenda da unidade de saúde 
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QUESTÃO 23 – O mundo e o Brasil apresentam um processo de envelhecimento de sua população e 

uma situação de transição das condições de saúde, caracterizados pela queda relativa das condições 

agudas e pelo aumento das condições crônicas, o que afeta a organização dos serviços de saúde bucal. 

Tal fenômeno é universalmente conhecido como: 
 

A) Dupla carga de doenças. 

B) Magnitude das doenças. 

C) Taxas de morbimortalidade. 

D) Transição demográfica. 

E) Transição epidemiológica. 

 

 

QUESTÃO 24 – Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas: 

 

I. Nas Redes de Atenção à Saúde, a concepção de hierarquia é substituída pela de poliarquia e o 

sistema organiza-se sob a forma de uma rede horizontal de atenção à saúde.  

 

PORQUE  

 

II. Nas redes de atenção à saúde, não há uma hierarquia entre os diferentes pontos de atenção à 

saúde, mas a conformação de uma rede horizontal de pontos de atenção à saúde de distintas 

densidades tecnológicas e seus sistemas de apoio, sem ordem e sem grau de importância entre 

eles.  

 

A respeito dessas asserções, 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 25 – Elaborar e manter atualizados os prontuários dos pacientes, conservando-os em 

arquivos próprios, é: 

 

A) Dever ético do profissional, de acordo com a Resolução nº 196/1996, do Conselho Nacional de 

Saúde. 

B) Dever fundamental do cirurgião-dentista, segundo o Código de Ética Odontológica. 

C) Direito fundamental do cirurgião-dentista, segundo o Código de Ética Odontológica. 

D) Direito fundamental do usuário do SUS, conforme a Política Nacional de Humanização. 

E) Responsabilidade técnica do auxiliar de consultório dentário, segundo a Política Nacional da Atenção 

Básica. 

 

 

QUESTÃO 26 – Um estudo teve por objetivo avaliar a relação do tipo de escova de dentes e o número 

de escovações por dia e a recessão gengival. Para isso, um examinador treinado e calibrado aplicou 

um questionário estruturado entre uma amostra de 150 sujeitos. Tal questionário coletou as seguintes 

variáveis: “tipo de escova dental” e “número de escovações dentárias ao dia”. Após a entrevista, o 

participante do estudo foi examinado, para que fosse registrado o número de dentes com recessão 

gengival. Qual o delineamento dessa pesquisa? 

 

A) Caso-controle. 

B) Coorte. 

C) Ecológico. 

D) Ensaio Clínico Randomizado. 

E) Transversal. 
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QUESTÃO 27 – Os indicadores de saúde são importantes instrumentos de gestão do sistema de 

saúde e, também, de planejamento da oferta de cuidados pela Equipe de Saúde Bucal. Assinale a 

alternativa que NÃO constitui um indicador de saúde bucal assegurado pelo Pacto da Atenção Básica 

de 2006. 
 

A) Cobertura da ação coletiva de escovação dental supervisionada. 

B) Cobertura de primeira consulta odontológica programática. 

C) Média de procedimentos odontológicos básicos individuais. 

D) Proporção de equipes de saúde da família com equipes de saúde bucal. 

E) Proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas 

individuais.  
 

 

QUESTÃO 28 – Analise as assertivas abaixo em relação ao cuidado da gestante: 
 

I. A prescrição de fluoretos por via oral em gestantes é um fato bastante contraditório, pois seu 

efeito protetor relacionado à cárie é predominantemente tópico, ocorrendo, sobretudo, na 

interface placa/esmalte, por meio da remineralização de lesões de cárie iniciais e da redução da 

solubilidade do esmalte dentário. Assim, a prescrição de medicamentos fluoretados no período 

pré-natal não traz qualquer benefício que justifique sua indicação. 

II. A lidocaína é um anestésico a ser evitado para as gestantes, pela possibilidade de levar à meta-

hemoglobinemia tanto na mãe quanto no feto. Prilocaína e articaína são anestésicos de escolha.  

III. Os casos que necessitam de tratamento de urgência são solucionados, independentemente do 

período gestacional. 

IV. O contato, ainda durante o pré-natal ou logo após o nascimento da criança, entre a equipe de 

saúde e os pais, representa uma oportunidade para estimular escolhas saudáveis, permitindo que 

eles sejam orientados ao desenvolvimento de ações domésticas, como a realização de uma boa 

higienização bucal, propondo acostumar a criança com a manipulação da boca e a sensação de 

“boca limpa”. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I, II e III. 

B) Apenas I, II e IV. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV.  
 

 

QUESTÃO 29 – Conforme a Política Nacional de Saúde Bucal, a(o) _______________ é a expressão-
síntese da humanização da relação com o usuário e sua construção requer a definição das 

responsabilidades de cada membro da equipe pelas tarefas necessárias ao atendimento nas situações 

de rotina ou imprevistas. Tal princípio é o resultado das ações do acolhimento e, principalmente, da 

qualidade da resposta, clínica ou não, recebida pelo usuário.  
 

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

A) gestão participativa 

B) ética  

C) acesso 

D) vínculo 

E) responsabilidade profissional 
 

 

QUESTÃO 30 – A Política Nacional de Saúde Bucal aponta que a maximização da hora-clínica do 

Cirurgião-Dentista (CD) pode otimizar a assistência em saúde bucal. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) Entre 75% e 85% das horas contratadas do CD devem ser dedicadas à assistência.  

B) De 15% a 25% das horas contratadas devem ser destinadas para outras atividades, dentre elas o 

planejamento, a capacitação e as atividades coletivas.  

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

pelo pessoal auxiliar.  

D) O planejamento e a avalição das atividades executadas pelo pessoal auxiliar implicam participação 

indireta do CD. 

E) O atendimento de urgência deve estar garantido na atenção básica, bem como os cuidados 

complementares a esses casos em outras unidades de saúde, tais como: pronto atendimento, 

pronto socorro e hospital.  
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QUESTÃO 31 – Apresentam substâncias químicas que podem causar riscos à saúde e ao meio 

ambiente devido às suas características inflamáveis, corrosivas, reativas e tóxicas, como, por exemplo, 

substâncias de revelação de filmes de raio-X, desinfetantes e resíduos com metais pesados. Essa 

classificação se refere a qual grupo de resíduos, conforme legislação específica? 
 

A) Grupo A. 

B) Grupo B. 

C) Grupo C. 

D) Grupo D. 

E) Grupo E. 

 

 

QUESTÃO 32 – Analise as assertivas abaixo sobre os vernizes: 

 

I. São materiais aderentes à superfície dentária com o objetivo de reagir com a superfície dental e 
manter uma liberação de F para o ambiente bucal por um período maior de tempo.  

II. O uso em populações em idade pré-escolar é possível, pois não há risco de fluorose dentária na 

frequência recomendada.  

III. Recomendam-se, no mínimo, seis aplicações anuais para pacientes com atividade de cárie ou com 

história passada de alta experiência de cárie. 
IV. Existe a necessidade de limpeza prévia e secagem dos dentes para retenção do verniz.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I, II e IV. 

B) Apenas I, II e III. 

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV.  

 

 

QUESTÃO 33 – A participação da comunidade, no exercício efetivo do controle social, é um conceito 

essencial desde a Reforma Sanitária e que se materializou no Sistema Único de Saúde em dois 

dispositivos: as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde. Assinale a alternativa INCORRETA 

sobre os Conselhos de Saúde. 

 

A) Estão estruturados nos três níveis de governo; ou seja, existem os Conselhos Municipais de Saúde; 

os Conselhos Estaduais de Saúde; e o Conselho Nacional de Saúde.  

B) São condição essencial e obrigatória ao funcionamento do SUS, por exemplo, para que os 

municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se habilitem a seus programas 

de saúde.  

C) Pode-se definir um conselho de saúde como o órgão ou instância colegiada de caráter permanente 

e deliberativo, em cada esfera de governo, com composição, organização e competência fixadas na 

Lei Orgânica da Saúde.  

D) Consubstancia a participação da sociedade organizada na administração do SUS, investigando 

irregularidades e autuando os gestores, efetivando assim o controle social do Sistema.  

E) A legislação estabelece a composição paritária dos usuários em relação aos outros segmentos 

representados junto aos Conselhos de Saúde. Desta forma, um conselho de saúde deverá ser 

composto por representantes do governo, de profissionais de saúde, de prestadores de serviços de 

saúde e usuários, sendo o seu presidente eleito entre os membros do conselho, em reunião 

plenária.  
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QUESTÃO 34 – Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas: 

 

I. O crescimento populacional de idosos vem, nas últimas décadas, despertando o interesse em se 

estudar as condições da saúde bucal desse grupo, por serem precárias.  

 

PORQUE 

 

II. Estudos recentes mostraram a relação inversa entre o impacto da saúde bucal na melhoria da 

qualidade de vida dos idosos, o que proporcionará o surgimento de um novo contingente de 

pessoas que irão necessitar de cuidados futuros não apenas no desenvolvimento de atividades 

preventivas, mas também educacionais em relação às instruções de higiene bucal. 

 

A respeito dessas asserções, 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 35 – São constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de 

Saúde da Família, das equipes de atenção básica para populações específicas, tais como os 

Consultórios na Rua e as equipes Ribeirinhas e Fluviais, além da Academia da Saúde, compartilhando 

as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade dessas equipes, atuando 

diretamente no apoio matricial às mesmas. Essa descrição se refere aos: 

 

A) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

B) Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). 

C) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

D) Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 

E) Programas para Melhoria do Acesso e da Qualidade na atenção básica (PMAQ). 

 

 

QUESTÃO 36 – As ações de Saúde Bucal devem ser planejadas levando-se em consideração as 

condições sanitárias de um território específico. Um espaço sob responsabilidade de uma unidade de 

saúde, definida por critérios de acesso e fluxo da população, e composta por vários setores censitários, 

é um(a): 

 

A) Área de abrangência. 

B) Distrito sanitário. 

C) Domicílio. 

D) Microárea de risco. 

E) Unidade de produção. 

 

 

QUESTÃO 37 – O Sistema Único de Saúde brasileiro, garantido pela constituição, deve ser: 

 

A) Aberto e integral. 

B) Público e Universal. 

C) Suplementar e Laboral. 

D) Gratuito e Regionalizado. 

E) Subfinanciado e de qualidade. 
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QUESTÃO 38 – Um conjunto de mecanismos de coleta, processamento e armazenamento de dados, 

visando à produção e à transmissão de informações para a tomada de decisões sobre as ações a 

serem realizadas, avaliando os resultados da sua execução e o impacto provocado na situação de 

saúde. Esse conceito define: 

 

A) Avaliação e Monitoramento. 

B) Cartão do SUS. 

C) Programa para Melhoria do Acesso e da Qualidade. 

D) Prontuário eletrônico. 

E) Sistemas de Informação em Saúde. 

 

 

QUESTÃO 39 – A má oclusão é a deformidade dentofacial que, na maioria das ocasiões, não provêm 

de um único processo patológico específico, mas é uma variação clínica significativa do crescimento 

normal, resultante da interação de vários fatores durante o desenvolvimento. Assinale a alternativa 

que NÃO representa um fator de risco à má oclusão. 

 

A) Hereditariedade: padrões de crescimento dentofacial, tamanho dos dentes, potência da 

musculatura facial.  

B) Enfermidades sistêmicas (distúrbios endócrinos, síndromes) e enfermidades locais, tais como: 

obstrução nasal, tumores, doença periodontal, perdas ósseas e migrações, e cárie dentária. 

C) Agentes físicos: extração prematura de dentes decíduos, natureza da alimentação ou função 

mastigatória reduzida. 

D) Hábitos nocivos: sucção de bicos, de dedos, de lábio, uso de mamadeira, onicofagia, respiração 

bucal, quadros infecciosos de repetição. Além da falta de acesso ao flúor e deficiente controle 

mecânico do biofilme. 

E) Fatores culturais e socioeconômicos que dificultem ou impeçam o acesso aos serviços de saúde 

bucal preventivo-promocionais.  

 

 

QUESTÃO 40 – Assinale a alternativa que NÃO representa um dos indicadores de saúde bucal desde 

o Pacto da Atenção Básica 2006. 

 

A) Proporção de procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas 

individuais.  

B) Proporção de atendimentos de demanda espontânea em relação à demanda programática. 

C) Cobertura de primeira consulta odontológica programática. 

D) Cobertura da ação coletiva de escovação dental supervisionada. 

E) Média de procedimentos odontológicos básicos individuais.   

 

 

 

 

 

 

 

 


