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INSTRUÇÕES 
 

01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
02) O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
03) A prova terá início às 09 horas e término às 12 horas, incluindo o preenchimento do 

Cartão-Resposta. 
04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
05) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua 

realização. 
06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 

comunicação. 
07) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
08) Será disponibilizado um gabarito (não oficial) para que possa copiar o cartão-resposta e 

conferir com o gabarito oficial. Na saída deverá ser apresentado ao fiscal para 
conferencia de que não houve nenhuma outra anotação no mesmo. 

09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-
Resposta. 

10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 
a) Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) Assine no local indicado; 
c) Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, 

tinta azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta 
em cada questão; 

d) Não o amasse, nem dobre. 
 

 



 

 

 

 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

ODONTOLOGIA 
 

 

 

 

QUESTÕES GERAIS 

 

 

 

1. No capítulo II, Art 7º da Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990 as ações e serviços públicos de 

saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - 

SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no Artigo 198 da Constituição Federal, 

obedecendo ainda princípios abaixo, deste modo, assinale a alternativa CORRETA.   

 

a) Seletividade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

b) Assistência fracionada, entendida como um conjunto fragmentado e pontual das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema.  

c) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

d) Restrição à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 

e) Exclusão da comunidade. 

 

2. Ainda sobre os princípios do Sistema Único de Saúde é CORRETO afirmar que:  

 

a) O princípio da equidade está relacionado ao direito de cidadania de todas as pessoas a saúde, 

sendo o Estado responsável por este direito a fim de garantir o acesso a todos, independente de 

sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou ocupacionais.  

b) Os serviços devem ser organizados em níveis decrescentes de complexidade, planejados de 

acordo com dados epidemiológicos considerando sempre o nível de menor complexidade como forma 

de acesso a ser encaminhado para o de maior complexidade. 

c) O princípio da integralidade considera as pessoas como um todo a fim de atender toda as suas 

necessidades. Sendo importante nesse princípio a integração de ações incluindo a promoção da 

saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. 



d) A centralização é redistribuir poder e responsabilidade entre os três níveis de governo (União, 

Estado e Município), a partir desse princípio, objetiva-se prestar um serviço de maior qualidade e 

garante o controle e a fiscalização por parte dos gestores.  

e) O princípio da universalização destina-se a diminuir ou minimizar as desigualdades, considerando 

que todas as pessoas possuem direito ao serviço porque são iguais e desta forma esse princípio 

assegura que não serão fornecidos tratamento desigual a população.  

 

3. De acordo com a Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990, assinale nas sentenças abaixo, (V) 

para VERDADEIRO e (F) para FALSO: 

 

I – (  ) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 

política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 

extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

II – (  ) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas 

pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

III – (  ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 

 

A sequência CORRETA das respostas é a seguinte: 

 

a) F,V,V. 

b) V,F,V. 

c) F,F,F. 

d) F,F,V. 

e) V,F,F. 

 

4. Considerando os Protocolos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde é CORRETO 

afirmar que:  

 

I – Os Protocolos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) se caracterizam como documentos dos quais 

estabelecem critérios para diagnósticos da doença ou agravo de saúde, o tratamento preconizado, 

com medicamentos e demais produtos apropriados.  

II – Os Protocolos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) se caracterizam como documentos dos quais 

estabelecem critérios para mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e a verificação dos 

resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.  



III – Os Protocolos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) se caracterizam como normativas das quais 

possibilitam a prescrição de medicamentos somente para o tratamento de doenças não 

transmissíveis.  

IV – Trata-se de documentos restritos a tecnologias incorporadas no SUS que norteiam as melhores 

condutas na área de Oncologia, considerando que essa especialidade possui um sistema 

diferenciado de financiamento.  

 

A partir dos conceitos supracitados, assinale a alternativa CORRETA:  

 

a) I, III e IV. 

b) I, II e III. 

c) I e II. 

d) II e III. 

e) II, III e IV.  

 

5. Sobre a temática Gestão e Planejamento de Serviços de Saúde, avalie as sentenças em 

VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F): 

 

(  ) O planejamento no SUS deve ter como base territorial as regiões de saúde, uma vez que essas 

são os espaços geográficos fundamentais de garantia da integralidade das ações e serviços de 

saúde para a população no SUS. A Região de Saúde representa a unidade de referência para a 

análise da dinâmica socioeconômica e da situação de saúde da população, o dimensionamento da 

capacidade instalada de produção de serviços, o levantamento dos recursos fiscais, dos profissionais 

e equipamentos disponíveis e para a projeção de uma imagem-objetivo da rede de atenção à saúde. 

(  ) O planejamento não consiste em uma ação estratégica da gestão pública pois não reorienta os 

programas e os projetos governamentais e não impacta na eficiência, a eficácia e a efetividade da 

ação das políticas de saúde. 

(  ) Nesse sentido, planejar significa definir prioridades, mobilizar recursos e esforços em prol de 

objetivos conjuntamente estabelecidos, dentro de uma lógica transparente e dinâmica com o objetivo 

de orientar os processos do Sistema de Saúde em seus vários espaços. 

(  ) O Planejamento Estratégico Situacional (PES) se caracteriza por tentar conciliar a ação sobre uma 

realidade complexa, com um olhar estratégico e situacional, considerando a visão de múltiplos atores 

e a utilização de ferramentas operacionais para o enfrentamento de problemas. 

(  ) O planejamento no SUS é de responsabilidade de apenas uma das três esferas da federação, 

sendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem desenvolver suas 

respectivas atividades de maneira individualizada, sem necessidade de integração de informações 

dos municípios, estados e federação. Assim, as atividades de planejamento desenvolvidas de forma 

individual, em cada uma das esferas, em seus respectivos territórios, e não precisam levar em conta 

as atividades das demais esferas. 

 



Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo. 

 

a)V, V, V, F, F. 

b)V, F, V, F, V. 

c) V, F, V, V, F. 

d)F, V, F, V, F. 

e)V, F, F, F, F. 

 

6. Quanto aos determinantes Sociais da Saúde (DSS), assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A importância cada vez maior dos DSS está no fato de que o conceito de saúde não se restringe 

apenas à ausência de doenças e males físicos, mas também a diversos fatores de ordem social, 

econômico e cultural. 

b) Estudar os DSS é fundamental para criação de políticas e diretrizes com vistas à melhoria das 

condições de saúde da população. 

c) Estudos e políticas sobre os DSS contribuem para promover uma tomada de consciência com 

referência às iniquidades de saúde que ainda persistem na sociedade. 

d) O combate às iniquidades deve ser prioritariamente realizado mediante ações emergenciais e 

somente quando ocorrem epidemias. 

e) Os DSS representam os fatores sociais relacionados ao nosso cotidiano que podem influenciar a 

nossa saúde. 

 

7. No dia 12 de junho de 2018 foi instituída a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) por 

meio da Resolução n° 588/2018 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). Trata-se de um tópico 

norteador do planejamento das ações de vigilância em saúde nas três esferas do SUS. Considerando 

as definições de responsabilidade, princípios, diretrizes e estratégias é possível afirmar que:  

 

I – Emergências em saúde pública refere-se a situações que demandam o emprego urgente de 

medidas de prevenção controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 

II – A PNVS tem como uma de suas diretrizes a abrangência voltada a saúde pública, com 

intervenções individuais ou coletivas prestadas por serviços de vigilância sanitária epidemiológica, em 

saúde ambiental e saúde do trabalhador, em todos os pontos de atenção.  

III – A vigilância sanitária refere-se ao conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a 

detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva,  

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças, 

transmissíveis e não-transmissíveis, e agravos à saúde. 

IV – A produção de evidências a parir da análise da situação da população de forma a fortalecer a 

gestão e as práticas em saúde coletivas é uma de suas diretrizes.  



V – A PNVS pressupõe o planejamento entre as vigilâncias, com identificação de prioridades para 

atuação integrada com base na análise da situação de saúde e no mapeamento das atividades de 

produção, consumo e infraestrutura e com potencial impacto no território.  

 

Assinale a alternativa CORRETA:  

 

a) I, III e V. 

b) I, II e III. 

c) I, II, III e IV. 

d) I, II, IV e V. 

e) Todas estão corretas.  

 

8. A Política Nacional de Vigilância em Saúde é uma política pública de Estado e função essencial do 

Sistema Único de Saúde (SUS), tendo caráter universal, transversal e orientador do modelo de 

atenção nos territórios, sendo a sua gestão de responsabilidade exclusiva do poder público. 

Considerando a política citada acima, assinale nas sentenças abaixo, (V) para VERDADEIRO e (F) 

para FALSO: 

 

(   ) Vigilância em Saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados 

e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a 

implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em 

condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, 

prevenção e controle de riscos, agravos e doenças.  

(   ) A PNVS incide sobre a Atenção Primária a Saúde, abrangendo os serviços de saúde públicos e 

estabelecimentos relacionados à produção e circulação de bens de consumo e tecnologias que 

indiretamente se relacionem com a saúde. 

(   ) A PNVS compreende a articulação dos saberes, processos e práticas relacionados à vigilância 

epidemiológica, vigilância em saúde ambiental, vigilância em saúde do trabalhador e vigilância 

sanitária e alinha-se com o conjunto de políticas de saúde no âmbito do SUS, considerando a 

transversalidade das ações de vigilância em saúde sobre a determinação do processo saúde doença. 

 

A sequência CORRETA das respostas é a seguinte: 

 

a) F,V,V. 

b) V,F,V. 

c) V,V,V. 

d) F,F,F. 

e) F,F,V. 

 



9. Sabe-se que a investigação epidemiológica de campo, surtos, epidemias, ou outras formas de 

emergência em saúde, deve ocorrer de forma integrada e concomitante com as demais ações 

relacionadas à vigilância, promoção, e assistência para a prevenção e controle de doenças ou 

agravos. Com relação a esta ferramenta da vigilância epidemiológica, assinale a alternativa 

INCORRETA:  

 

a) A investigação epidemiológica possui a mesma premissa da pesquisa epidemiológica, pois 

ambas decorrem da necessidade de uma resposta rápida para que as medidas de controle 

possam ser instituídas.  

b) A investigação epidemiológica tem o objetivo de garantir a descrição epidemiológica e 

identificação de fatores associados à ocorrência de possível mudança de padrão epidemiológico 

de doença ou agravo.  

c) A investigação epidemiológica tem o objetivo de garantir a obtenção das informações necessárias 

referentes a casos isolados ou agregado de doença ou agravo de notificação compulsória ou 

compulsória imediata.  

d) Durante a investigação epidemiológica de campo, é importante detectar e controlar, o mais rápido 

possível, de preferência ainda em seus estágios iniciais, as possíveis ameaças à saúde da 

população considerada sob risco para aquele evento específico, a fim de se impedir a ocorrência 

de novos casos. 

e) A pesquisa epidemiológica ocorre a partir da necessidade de uma resposta rápida para que as 

medidas de controle possam ser instituídas não sendo necessário muitas vezes que seja 

comprido o rigor metodológico exigido na pesquisa epidemiológica.  

 

10. Os sistemas de informação em saúde são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta 

de dados, que tem como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão 

de importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões nos níveis 

municipal, estadual e federal. Relacione os sistemas de informações com seus respectivos conceitos. 

 

1. Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). 

2. Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

3. Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). 

4. Sistema Nacional de Informações do Programa Nacional de Imunizações. 

 

(  ) É alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que 

constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória, mas é facultado a estados e 

municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. Sua utilização efetiva 

permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, podendo 

fornecer subsídios para explicações causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a 

indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para a identificação da 

realidade epidemiológica de determinada área geográfica. 



(  ) Criado pelo Ministério da Saúde em 1975 para a obtenção regular de dados sobre mortalidade no 

país, possibilitou a captação de dados sobre mortalidade, de forma abrangente e confiável, para 

subsidiar as diversas esferas de gestão na saúde pública. Com base nessas informações é possível 

realizar análises de situação, planejamento e avaliação de programas na área. Proporciona a 

produção de estatísticas de mortalidade e a construção dos principais indicadores de saúde. A 

análise dessas informações permite estudos não apenas do ponto de vista estatístico e 

epidemiológico, mas também sócio-demográfico. 

( ) Implantado pelo Ministério da Saúde em 1990 com o objetivo de reunir informações 

epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território nacional, apresenta 

atualmente um número de registros maior do que o publicado pelo IBGE, com base nos dados de 

Cartório de Registro Civil. Por intermédio desses registros é possível subsidiar as intervenções 

relacionadas à saúde da mulher e da criança para todos os níveis do Sistema Único de Saúde - SUS, 

como ações de atenção à gestante e ao recém-nascido. O acompanhamento da evolução das séries 

históricas do SINASC permite a identificação de prioridades de intervenção, o que contribui para 

efetiva melhoria do sistema.  

(  ) Possibilitar aos gestores envolvidos no programa uma avaliação dinâmica do risco quanto à 

ocorrência de surtos ou epidemias, a partir do registro dos imunos aplicados e do quantitativo 

populacional vacinado, que são agregados por faixa etária, em determinado período de tempo, em 

uma área geográfica. Por outro lado, possibilita também o controle do estoque de imunos necessário 

aos administradores que têm a incumbência de programar sua aquisição e distribuição. 

 

Assinale a sequência correta, de cima para baixo que apresenta a correlação CORRETA: 

 

a) 1-2-3-4 

b) 3-1-4-2 

c) 2-1-3-4 

d) 3-1-2-4 

e) 3-2-1-4 

  

11. A bioética tem o objetivo de facilitar o enfrentamento de questões éticas/bioéticas inerentes a vida 

profissional. Para tanto tem-se como ferramenta os princípios facilitadores do processo de decisão 

descritos a seguir:  

 

I – O princípio da beneficência/não maleficência  significa fazer o bem ou evitar o mal, portanto, 

sempre que for proposto um tratamento o profissional deverá reconhecer a dignidade do paciente e 

considerar sua totalidade visando o melhor tratamento. 

II – Quando considerar as questões éticas, o profissional deve utilizar o princípio da autonomia, ou 

seja, a capacidade de autodeterminação, nesse caso é necessário considerar que as pessoas têm 

liberdade de decisão sobre sua vida.  



III – O princípio da justiça refere-se a igualdade de tratamento e a justa distribuição de verbas do 

Estado para a saúde. Neste princípio acrescenta-se o conceito de equidade, ou seja, é fornecido a 

pessoa o que lhe é devido segundo suas necessidades.  

 

Com relação aos princípios da Bioética, assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) I, II e III estão incorretas.  

b) I e II estão incorretas.  

c) I e III estão incorretas.  

d) Somente a questão III está incorreta.  

e) Nenhuma está incorreta. 

 

12. A Educação Popular em Saúde é uma temática preconizadas pelo Sistema Único de Saúde como 

Política Pública de Saúde a fim de promover, proteger e recuperar a saúde a partir do diálogo entre a 

diversidade de saberes. Considerando esse conceito originário da Política Nacional de Educação 

Popular em Saúde (PNEPS-SUS), é CORRETO afirmar:  

 

a) As práticas e metodologias da Educação popular é direcionada somente para a população, nesse 

momento não há inserção dos trabalhadores da saúde.  

b) A educação popular em Saúde (EPS) propõe como um dos eixos a formação, comunicação e 

produção de conhecimento.  

c) O objetivo dessa da PNEPS-SUS é suprimir os movimentos sociais populares e coletivos de 

articulação social e as redes solidárias.  

d) A PNEPS-SUS propõe um prática político-pedagógica voltada a educação continuada e 

permanente dos trabalhadores do SUS.  

e) A construção compartilhada do conhecimento consiste entre em processos comunicacionais entre 

os profissionais do SUS e as Universidades conveniadas.  

 

13. Medidas de biossegurança consistem em um conjunto de medidas e procedimentos técnicos 

necessários para a manipulação de agentes e materiais biológicos, capaz de prevenir, reduzir, 

controlar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, 

animal e vegetal, bem como o meio ambiente. Em relação às medidas de biossegurança nos serviços 

de saúde, assinale as afirmativas como VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) 

 

(  ) Deve-se utilizar luvas quando houver manipulação ou possibilidade de contato com material 

biológico (sangue, células, tecidos, secreções e excreções, e outros). 

(  ) Deve-se utilizar máscaras, protetores de barba, gorros, óculos de proteção, viseiras ou outros 

dispositivos de proteção ocular durante a realização de procedimentos em que haja possibilidade de 

respingo de sangue e outros fluidos corpóreos, nas mucosas da boca, nariz e olhos do profissional, 

além de impactos de objetos ou exposição a raios artificiais ultravioleta. 



(  ) Deve-se utilizar jalecos, aventais, macacões de manga longa durante os procedimentos com 

possibilidade de contato com material biológico, inclusive em superfícies contaminadas. 

(  ) É permitido o uso de adornos (anéis, relógios, brincos, etc), pois estes não oferecem riscos de 

contaminação. 

(   ) A utilização da luva substituí a lavagem das mãos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo. 

 

a) V, V, V, F, F 

b) V, F, V, F, V 

c) F, F, F, V, V 

d) F, V, F, V, V 

e) V, V, V, V, V 

 

14. Para garantir a segurança do paciente nos serviços de saúde, o Ministério da Saúde, instituiu por 

meio da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 36, de 25 de julho de 2013, que adota as 

seguintes definições:  

 

I – Boas práticas de funcionamento do serviço de saúde: componentes da garantia da qualidade que 

asseguram que os serviços são ofertados com padrões de qualidade adequados. 

II – Dano: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, 

incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, 

social ou psicológico. 

III – Núcleo de segurança do paciente (NSP): instância do serviço de saúde criada para promover e 

apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente. 

IV – Segurança do paciente: exclusão do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde. 

V – Serviço de saúde: estabelecimento destinado ao desenvolvimento de ações relacionadas apenas 

à recuperação da saúde, qualquer que seja o seu nível de complexidade, em regime de internação ou 

não, incluindo a atenção realizada em consultórios, domicílios e unidades móveis. 

 

Estão CORRETAS as alternativas: 

 

a) I, II e III. 

b) II, III e IV. 

c) I, III, IV e V. 

d) III, IV e V. 

e) Todas estão corretas 

 



15. O Programa Nacional de Segurança do paciente (PNSP), instituído pela Portaria n° 529/2013, foi 

criado para contribuir para a qualificação do cuidado em todos os estabelecimentos de saúde do 

território nacional. De acordo com esta Portaria, assinale a alternativa CORRETA:  

 

a) Promove a produção de cartazes distribuídos apenas aos hospitais em que constem os passos do 

Programa Nacional de Segurança do Paciente e processos de aprimoramento da equipe sobre 

segurança do paciente. 

b) Estimula a cultura de segurança com ênfase no aprendizado e aprimoramento organizacional, 

engajamento dos profissionais na prevenção de incidentes, com ênfase em sistemas seguros. 

c) Produz e difunde conhecimentos sobre segurança do paciente exclusivamente para profissionais 

de saúde que atuam em unidades laboratoriais de saúde. O assunto segurança do paciente não deve 

ser atividade curricular no ensino técnico, na graduação e na pós-graduação na área da saúde. 

d) Promove e apoia a implementação de iniciativas direcionadas à segurança do paciente em 

diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por meio da implantação da 

responsabilização individual e culpabilização nos estabelecimentos de saúde. 

e) Promove subsídios para a exclusão de eventos adversos nos estabelecimentos de saúde. 

 

16. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi lançada pelo Ministério da Saúde em março de 

2003. O compromisso ético-estético-político da humanização do SUS se assenta nos valores de 

autonomia e protagonismo dos sujeitos, de corresponsabilidade entre eles, de solidariedade dos 

vínculos estabelecidos, dos direitos dos usuários e da participação coletiva no processo de gestão. 

De acordo com os princípios da PNH e suas respectivas descrições, assinale a alternativa 

CORRETA:     

 

a) Transversalidade - Redução do grau de comunicação intra e intergrupos. 

b) Indissociabilidade entre atenção e gestão - cisão entre clínica e política, entre produção de saúde e 

produção de sujeitos. 

c) Protagonismo, co-responsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos coletivos - Trabalhar implica na 

produção de si e na produção do mundo, das diferentes realidades sociais, ou seja, econômicas, 

políticas, institucionais e culturais. 

d) Transversalidade - Estagnação dos modos de relação e de comunicação entre os sujeitos 

implicados nos processos de produção de saúde, produzindo como efeito a es tabilização das 

fronteiras dos saberes, dos territórios de poder e dos modos instituídos na constituição das relações 

de trabalho. 

e) Indissociabilidade entre atenção e gestão - Permanência dos modos de cuidar separável da 

alteração dos modos de gerir e se apropriar do trabalho. 

 

 

 



17. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB (2017) as atribuições dos 

profissionais das equipes que atuam na Atenção Básica deverão seguir normativas específicas do 

Ministério da Saúde, bem como as definições de escopo de práticas, protocolos, diretrizes clínicas e 

terapêuticas, além de outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal. Assinale a alternativa que apresenta a atribuição comum a todos os 

membros das Equipes que atuam na Atenção Básica: 

 

a) Garantir a atenção à saúde da população adscrita, buscando a integralidade por meio da 

realização de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e 

agravos e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da realização das ações 

programáticas, coletivas e de vigilância em saúde, e incorporando diversas racionalidades em saúde, 

inclusive Práticas Integrativas e Complementares.  

b) Supervisionar as ações do técnico/auxiliar de enfermagem e ACS.  

c) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, 

quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações entre outros); em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, bem 

como outras normativas técnicas estabelecidas pelos gestores (federal, estadual, municipal ou 

Distrito Federal), observadas as disposições legais da profissão. 

d) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 

acompanhamento da pessoa. 

e) Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da AB em saúde bucal, incluindo atendimento das 

urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases clínicas de 

moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias (elementar, total e parcial 

removível).  

 

18. A Atenção Básica como contato preferencial dos usuários na rede de atenção à saúde orienta-se 

pelos princípios e diretrizes do SUS, a partir dos quais assume funções e características específicas. 

De acordo com o processo de trabalho na Atenção Básica associe a característica com sua 

respectiva função: 

 

I – Definição do território e Territorialização. 

II – Responsabilização Sanitária. 

III - Porta de Entrada Preferencial 

IV – Acesso 

 

(  ) A responsabilização é fundamental para a efetivação da Atenção Básica como contato e porta de 

entrada preferencial da rede de atenção, primeiro atendimento às urgências/emergências, 

acolhimento, organização do escopo de ações e do processo de trabalho de acordo com demandas e 

necessidades da população, através de estratégias diversas (protocolos e diretrizes clínicas, linhas 

de cuidado e fluxos de encaminhamento para os outros pontos de atenção da RAS, etc). Caso o 



usuário acesse a rede através de outro nível de atenção, ele deve ser referenciado à Atenção Básica 

para que siga sendo acompanhado, assegurando a continuidade do cuidado. 

(  ) A gestão deve definir o território de responsabilidade de cada equipe, e esta deve conhecer o 

território de atuação para programar suas ações de acordo com o perfil e as necessidades da 

comunidade, considerando diferentes elementos para a cartografia: ambientais, históricos, 

demográficos, geográficos, econômicos, sanitários, sociais, culturais, etc. Importante refazer ou 

complementar a territorialização sempre que necessário, já que o território é vivo. Nesse processo, a 

Vigilância em Saúde (sanitária, ambiental, epidemiológica e do trabalhador) e a Promoção da Saúde 

se mostram como referenciais essenciais para a identificação da rede de causalidades e dos 

elementos que exercem determinação sobre o processo saúde-doença, auxiliando na percepção dos 

problemas de saúde da população por parte da equipe e no planejamento das estratégias de 

intervenção. 

(  ) Papel que as equipes devem assumir em seu território de referência (adstrição), considerando 

questões sanitárias, ambientais (desastres, controle da água, solo, ar), epidemiológicas (surtos, 

epidemias, notificações, controle de agravos), culturais e socioeconômicas, contribuindo por meio de 

intervenções clínicas e sanitárias nos problemas de saúde da população com residência fixa, os 

itinerantes (população em situação de rua, ciganos, circenses, andarilhos, acampados, assentados, 

etc) ou mesmo trabalhadores da área adstrita. 

(  ) A unidade de saúde deve acolher todas as pessoas do seu território de referência, de modo 

universal e sem diferenciações excludentes. Acesso tem relação com a capacidade do serviço em 

responder às necessidades de saúde da população (residente e itinerante). Isso implica dizer que as 

necessidades da população devem ser o principal referencial para a definição do escopo de ações e 

serviços a serem ofertados, para a forma como esses serão organizados e para o todo o 

funcionamento da UBS, permitindo diferenciações de horário de atendimento (estendido, sábado, 

etc), formas de agendamento (por hora marcada, por telefone, e-mail, etc), e outros, para assegurar o 

acesso. Pelo mesmo motivo, recomenda-se evitar barreiras de acesso como o fechamento da 

unidade durante o horário de almoço ou em períodos de férias, entre outros, impedindo ou 

restringindo a acesso da população. Destaca-se que horários alternativos de funcionamento que 

atendam expressamente a necessidade da população podem ser pactuados através das instâncias 

de participação social e gestão local.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

 

a) I,II,III,IV. 

b) IV, III, II, I. 

c) III, I, II, IV. 

d) II, III, IV, I. 

e) I, IV, III, II. 

 

 



19. De acordo com a Portaria n° 1.600, de 7 de julho de 2011, que reformula a Política Nacional de 

Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), 

é CORRETO afirmar que:  

 

a) A Rede de Atenção às Urgência não possui a finalidade de articular os diversos serviços e 

equipamentos de saúde. São considerados componentes da Rede de Atenção às Urgências: Atenção 

Básica em Saúde, Atenção especializada, Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h), Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em 

Emergência (SIATE 193). 

b) O componente Atenção Básica tem como objetivo a estabilização de pacientes críticos e/ou 

graves, com condições de garantir a assistência 24 horas.  

c) O componente Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 h) e o conjunto de serviços de urgência 

24 horas são classificados como serviços de alta complexidade e devem prestar atendimento 

resolutivo aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma.  

d) O componente da PNAU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) funciona 

independentemente de outros serviços, ou seja, presta apenas remoções inter-setores de saúde. 

e) A Rede de Atenção às Urgências tem entre suas diretrizes a garantia da universalidade, equidade 

e integralidade no atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, 

pediátricas e às relacionadas a causas externas (traumatismos, violências e acidentes). 

 

20. A Política Nacional de Atenção as Urgências (PNAU) instituída no ano de 2003 pelo Ministério da 

Saúde teve o intuito de organizar a rede de Urgência e Emergência no Brasil a fim de integrar a 

atenção à urgência de origem  clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, pediátricas e às 

relacionadas a causas externas (traumatismos, violências e acidentes). A partir desse conceito 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O acolhimento deve ocorrer a partir da classificação de risco, com qualidade e buscando a 

resolutividade. Essas são as bases do processo e dos fluxos assistências em toda a Rede de 

Atenção as Urgências.  

b) Como componente da Rede de Atenção às Urgências tem-se somente os serviços de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação Médica das Urgências e as Unidades 

de Pronto Atendimento (UPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas.  

c) As unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) é um serviço de atendimento de alta complexidade 

sendo a referência de recebimento de pacientes oriundos do SAMU 192.  

d) As unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) tem com o objetivo de estabilização dos pacientes 

críticos e/ou graves com condições de garantir a assistência 24 horas vinculado a um equipamento 

de saúde, articulado e conectado aos outros níveis de atenção, para posterior encaminhamento à 

rede de atenção a saúde pela central de regulação das urgências.  

 



e) Em todos os dispositivos da Rede de Atenção as Urgências o acolhimento deve ocorrer por ordem 

de chegada, respeitando o princípio do SUS da equidade.  

 

 

 
 
 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 
ODONTOLOGIA 

 
 

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 

 

21. Em relação o Código de Ética Odontológica, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O Código de Ética Odontológica regula somente os direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, 

existindo outro código para auxiliares em saúde bucal e técnicos em saúde bucal. 

b) É direito do cirurgião-dentista recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde 

as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres. 

c) É dever do cirurgião-dentista prestar atendimento ao paciente tratamento, mesmo quando da 

constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o bom relacionamento com o 

paciente ou o pleno desempenho profissional. 

d) É dever do cirurgião-dentista aceitar qualquer disposição estatutária, regimental, de instituição 

pública ou privada, que limite a escolha dos meios a serem postos em prática para o estabelecimento 

do diagnóstico e para a execução do tratamento. 

e) O cirurgião-dentista pode executar algumas atividades que não sejam de sua competência legal. 

 

22.Quanto aos direitos fundamentais dos técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal, 

assinale a alternativa CORRETA:  

 

I - executar, mesmo na ausência do cirurgião-dentista, os procedimentos constantes na Lei nº 

11.889/2008 e nas Resoluções do Conselho Federal;  

II - resguardar o segredo profissional; e,  

III - recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não 

sejam dignas, seguras e salubres. 

 

a) Somente I está correta 

b) I e II estão corretas 

c) I e III estão corretas 

d) II e III estão corretas 



e) I, II e III estão corretas 

 

23.Na Rede de Atenção à Saúde Bucal, definem-se como pontos de Atenção Especializada 

Ambulatorial e Hospitalar, respectivamente: 

 

a) Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e Unidades Básicas de Saúde. 

b) As Unidades Básicas de Saúde e os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) . 

c) Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e os hospitais que realizam tratamento do 

câncer de boca. 

d) As Unidades Básicas de Saúde e os hospitais que realizam tratamento do câncer de boca. 

e) Os hospitais que realizam tratamento do câncer de boca e os Centros de Especialidades 

Odontológicas (CEO). 

 

24.O conhecimento da realidade em que o profissional atuará é o primeiro passo para o planejamento 

e a programação das ações. Para isso, torna-se necessário o conhecimento de: 

 

I. Dados populacionais do território 

II. Dados socioeconômicos do território 

III. Dados culturais do território 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente I está correta 

b) I e II estão corretas 

c) I e III estão corretas 

d) II e III estão corretas 

e) I, II e III estão corretas 

 

25. A maloclusão é a deformidade dentofacial que, na maioria das ocasiões, não provém de um único 

processo patológico específico. É uma variação clínica significativa do crescimento normal, resultante 

da interação de vários fatores durante o desenvolvimento, tais como a interação entre influências 

ambientais e congênitas, sendo relacionadas às causas a seguir, EXCETO: 

 

a) Hereditariedade (padrões de crescimento dentofacial, tamanho dos dentes). 

b) Enfermidades locais (obstrução nasal, doença periodontal). 

c) Hábitos nocivos (sucção de bicos, de dedos, de lábio) 

d) Utilização de bochechos fluorados. 

e) Traumatismo pré e pós-natais. 

 



26. O câncer bucal tende a acometer o sexo masculino de forma mais intensa e amaior parte dos 

casos são diagnosticados em indivíduos com idade superior a 50 anos. São considerados fatores de 

risco para o câncer bucal, EXCETO: 

 

a) Fatores culturais e socioeconômicos.  

b) Tabagismo  

c) Etilismo  

d) Exposição à radiação solar.  

e) Uso de antidepressivos 

 

27. O agravo em saúde bucal desencadeado pela ingestão frequente de flúor, por meio de múltiplas 

fontes, na infância é: 

 

a) Gengivite crônica 

b) Mucosite 

c) Fluorose 

d) Descalcificação do esmalte 

e) Cárie aguda 

 

28. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. Retração gengival é a exposição da superfície radicular causada por 

um deslocamento apical da posição da gengiva. 

II. Dentre as causas de gengivite estão o consumo de aspirina e uso peróxido de hidrogênio. 

III. A retração gengival é mais comum na infância. 

 

a) Somente I está correta 

b) I e II estão corretas 

c) I e III estão corretas 

d) II e III estão corretas 

e) I, II e III estão corretas 

 

29. Os profissionais de saúde bucal que integram as equipes de Saúde da Família podem se 

organizar nas seguintes modalidades:  

 

I- Modalidade I: dois profissionais: CD + ASB ou TSB. 

II - Modalidade II: três profissionais: CD + TSB + ASB ou TSB.  

III - Modalidade III: profissionais das modalidades I ou II que operam em Unidade Odontológica 

Móvel.  

 



Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente I  

b) I e II 

c) I e III 

d) II e III 

e) I, II e III 

 

30. O diagnóstico da cárie dentária precisa ser bem rigoroso, para se adote o tratamento adequado. 

Sobre a classificação da cárie, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) A lesão de cárie ativa: pode ser cavitada e não cavitada. 

b) Na lesão cavitada ativa: está ocorrendo perda mineral, isto é, em processo de progressão. 

c) A lesão de cárie secundária: lesões que se desenvolvem adjacentes às margens de restaurações. 

d) A lesão de cárie radicular localiza-se na superfície coronária. 

e) A lesão de cárie primária: se estabelecem no esmalte/cemento/dentina hígidos. 

 

31. A diretora de uma escola de uma comunidade rural percebeu uma alta incidência de cárie entre 

as crianças. Para fazer um levantamento de saúde bucal e estabelecer a carga de cárie nessa 

população, será necessário utilizar o índice: 

 

a) Índice de Dean 

b) Índice CPOD 

c) Índice de Higiene Oral 

d) Índice Periodontal Comunitário 

e) Índice de Higiene Oral Simplificado 

 

32. Na mesma escola, foram detectadas muitas crianças com manchas esbranquiçadas nas 

superfícies dentárias. Para identificar casos de fluorose , utiliza-se como indicador: 

 

a) Índice de Dean 

b) Índice CPOD 

c) Índice de Higiene Oral 

d) Índice Periodontal Comunitário 

e) Índice de Higiene Oral Simplificado 

 

33. Gestante, 26 anos, chega ao consultório com queixa da presença de uma lesão na gengiva, 

localizada na papila gengival entre o primeiro e segundo molar superior direito. Relata que a lesão 

apareceu durante a gestação e que está com dificuldade de fazer a higiene bucal desde que 



engravidou, pois sente muitas náuseas. A lesão se apresenta como massa esférica plana 

circunscrita, em forma de cogumelo O diagnóstico provável é: 

 

a) Periodontia crônica 

b) Gengivite medicamentosa 

c) Granuloma gravídico 

d) Abcesso periodontal 

e) Gengivite Plasmocitária 

 

34. Paciente, 55 anos, caucasiano, trabalhador rural, apresenta degeneração tecidual no lábio 

inferior, apresenta erosões  com superfície crostosa no lábio. Relata que a lesão aparecerau há mais 

de 3 meses. O diagnóstico provável é: 

 

a) Afta 

b) Eritroplasia 

c) Leucoplasia 

d) Queilite actinica 

e) Candidíase 

 

35. O cirurgião-dentista deve manter no prontuário os dados clínicos necessários para a boa 

condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação. Com relação aos documentos 

odontológicos, constitui infração ética: 

 

a) negar, ao paciente acesso a seu prontuário. 

b) atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente 

c) comercializar atestados odontológicos, recibos, notas fiscais, ou prescrições de especialidades 

farmacêuticas;  

d) usar formulários próprios para prescrever medicamentos na clínica privada. 

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

 

36. O profissional de saúde bucal compõe uma equipe de Atenção Básica vinculada à população de 

um território, com a qual estabelece relação de confiança e deve se guir os atributos da atenção 

primária. O atributo que pressupõe o reconhecimento das necessidades familiares em função do 

contexto físico, econômico, social e cultural em que vivem é: 

 

a) Primeiro contato 

b) Longitudinalidade 

c) Coordenação do cuidado 

d) Integralidade 

e) Orientação comunitária 



37.  A Política Nacional de Atenção Básica estabelece as atribuições comuns e específicas dos 

profissionais da equipe. Constitui atribuição específica do TSB na Atenção Básica, EXCETO: 

 

a) Apoiar as atividades dos ASB e dos ACS nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal. 

b) Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal.  

c) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 

d) Participar do treinamento e da capacitação de auxiliar em saúde bucal.  

e) Participar do treinamento e da capacitação de agentes multiplicadores das ações de promoção à 

saúde. 

 

38. O desgaste dentário é um processo cumulativo que ocorre durante toda a vida do indivíduo e e 

caracteriza-se pela perda da estrutura dentária. Quanto aos tipos de desgaste dentário, assinale a 

alternativa correta: 

 

a) Erosão: desgaste por ação mecânica 

b) Erosão: decorre de degradação química, com enfraquecimento da superfície dentária 

c) Abrasão: desgaste por ação mecânica 

d) Fadiga: decorre de degradação química, com enfraquecimento da superfície dentária. 

e) Corrosão: decorre do impacto com partículas ou fluidos sob pressão. 

 

39.  Sobre o uso de fluoretos, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O flúor gel não deve ser utilizado em atividades coletivas de escolas em crianças maiores de 6 

anos. 

b) Os vernizes são materiais aderentes aplicados na superfície dentária, na qual permanecem por um 

tempo determinado liberando flúor para a cavidade bucal. 

c) Os bochechos fluorados são indicados para menores de 6 anos. 

d) O cimento de ionômero de vidro libera flúor somente na primeira hora após sua aplicação. 

e) O flúor na água de abastecimento não apresenta evidência científica de sua eficácia. 

 

 

40. Dentre as vantagens de usar o Tratamento Restaurador atraumático está: 

 

I. Dispensa o uso de anestesia 

II. Baixo custo  

III. Boa preservação de estrutura dentária 

 

a) Somente I está correta 

b) I e II estão corretas 



c) I e III estão corretas 

d) II e III estão corretas 

e) I, II e III estão corretas 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL) 

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 

DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA 

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia . 
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