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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 duração da prova com início às 09:00 horas e término às 12:00 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) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas 

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
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; 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 
 
 
 

 

 

 
 QUESTÕES GERAIS 

 
 

1. Em biossegurança, os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas 

são distribuídos em classes de risco. Sobre a classificação de risco dos agentes biológicos, 

analise as afirmativas: 

I. Existem 5 classes de riscos, que podem ser classificadas em: muito baixo, baixo, 

moderado, alto e elevado risco. 

II. Existem 4 classes de riscos: classe de risco 1, classe de risco 2, classe de risco 3 e classe 

de risco 4. 

III. A Classe de risco 1 diz respeito ao alto risco individual e para a comunidade. 

IV. A classe de risco 2 diz respeito ao moderado risco individual e limitado risco para a 

comunidade. 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) correta (s): 

a) II e IV. 

b) I e IV. 

c) III e IV. 

d) II e III. 

 

2. A universalidade compõe os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre esse 

princípio é CORRETO afirmar: 

 

a) A universalidade diz respeito a preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral. 

b) A universalidade diz respeito à participação da comunidade. 

c) A universalidade é o conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

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

complexidade do sistema. 

d) A universalidade determina que todos os cidadãos, sem qualquer tipo de discriminação, 

têm acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
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3. Com relação a organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise 

as afirmativas: 

I. As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante 

participação complementar da iniciativa privada, são organizadas de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.  

II. A direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo, no âmbito da 

União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. 

III. No nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de 

saúde. 

IV. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações 

e os serviços de saúde que lhes correspondam. 

 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) correta (s): 

a) I, II, III e IV. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e III. 

d) II e III. 

 

 

4. Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) tem como um de seus princípios o 

conhecimento do território. Sobre esse princípio é possível AFIRMAR: 

 

a) O conhecimento do território diz respeito à articulação das ações de vigilância em 

saúde com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de 

Saúde para garantir a integralidade da atenção à saúde da população. 

b) O conhecimento do território diz respeito à utilização da epidemiologia e da avaliação 

de risco para a definição de prioridades nos processos de planejamento, alocação de 

recursos e orientação programática. 

c) O conhecimento do território diz respeito a inserção da vigilância em saúde no 

processo de regionalização das ações e serviços de saúde. 

d) O conhecimento do território diz respeito a cooperação e articulação intra e intersetorial 

para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde. 

 

5. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de 



                                                                         
 
 
 
 

sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do 

cuidado. Sobre a RAS assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) O objetivo da Rede de Atenção à Saúde é promover a integração sistêmica, de ações e 

serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, 

responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do sistema, em 

termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica. 

b) Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam 

determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular. 

c) Todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se 

cumpram os objetivos da RAS e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades 

tecnológicas que os caracterizam. 

d) O domicílio e os hospitais não são pontos da rede de atenção à saúde, o primeiro pois 

se tratar do local de moradia do indivíduo e o hospital, devido à complexidade dos 

atendimentos. 

 

6. Os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) se baseiam em orientações 

clínicas, éticas e políticas, procurando não apenas se restringirem ao campo biológico, mas 

também reconhecerem os direitos das pessoas de poder participar em todos os processos 

que dizem respeito a sua vida relacionada aos serviços de saúde. São princípios da PNH: 

 

a) Universalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, 

corresponsabilidade dos sujeitos e coletivos, mas não a autonomia. 

b) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. 

c) Transversalidade, integralidade da assistência, protagonismo, não corresponsabilidade 

dos sujeitos e coletivos. 

d) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, equidade, conhecimento 

do território e autonomia dos sujeitos e coletivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         
 
 
 
 

 

7. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) tem por objetivo geral contribuir 

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

território nacional. Com relação aos conceitos da PNSP, correlacione a primeira coluna à 

respectiva definição na segunda coluna: 

 

1. SEGURANÇA DO PACIENTE. 

2. DANO. 

3. INCIDENTE. 

4. EVENTO ADVERSO. 

5. GESTÃO DE RISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(    ) Evento ou circunstância que poderia 

ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário ao paciente. 

(    ) Redução, a um mínimo aceitável, do 

risco de dano desnecessário associado ao 

cuidado de saúde. 

(  ) Aplicação sistêmica e contínua de 

iniciativas, procedimentos, condutas e 

recursos na avaliação e controle de riscos 

e eventos adversos que afetam a 

segurança, a saúde humana, a integridade 

profissional, o meio ambiente e a imagem 

institucional. 

(  ) Incidente que resulta em dano ao 

paciente. 

(  ) Comprometimento da estrutura ou 

função do corpo e/ou qualquer efeito dele 

oriundo, incluindo-se doenças, lesão, 

sofrimento, morte, incapacidade ou 

disfunção, podendo, assim, ser físico, 

social ou psicológico. 



                                                                                

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de definições: 

 

a) 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 

b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

c) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

d) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

 

8. A análise dos riscos e benefícios são componentes imprescindíveis à análise ética em 

pesquisas com seres humanos. Com relação aos riscos e benefícios, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) Quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para 

minimizá-los. Mas caso ocorram, os pesquisadores não têm responsabilidade de 

prestar assistência ao participante de pesquisa. 

b) As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando o risco se 

justifique pelo benefício esperado e no caso de pesquisas experimentais da área da 

saúde, o benefício seja maior, ou, no mínimo, igual às alternativas já estabelecidas 

para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. 

c) Mesmo que os riscos sejam maiores que os benefícios, as pesquisas com seres 

humanos devem acontecer, visto que se trata de uma contribuição para o 

desenvolvimento da ciência. 

d) No Termo de Consentimento Livre Esclarecido não se faz necessário a inclusão de 

informações com relação aos desconfortos e riscos da pesquisa, visto que tais 

informações podem assustar o indivíduo e ele pode optar em não participar da 

pesquisa. 

 

9. Um dos eixos estratégicos da Política Nacional de Educação em Saúde é o cuidado em 

saúde. Sobre esse eixo assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto fomentar, fortalecer e ampliar o 

protagonismo popular, por meio do desenvolvimento de ações que envolvam a 

mobilização pelo direito à saúde e a qualificação da participação nos processos de 

formulação, implementação, gestão e controle social das políticas públicas. 

b) O eixo estratégico do cuidado em saúde compreende a ressignificação e a criação de 

práticas que oportunizem a formação de trabalhadores e atores sociais em saúde na 

perspectiva da educação popular, a produção de novos conhecimentos e a 

sistematização de saberes com diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, 



                                                                                

 

produzindo ações comunicativas, conhecimentos e estratégias para o enfrentamento 

dos desafios ainda presentes no SUS. 

c) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto fortalecer as práticas populares 

de cuidado, o que implica apoiar sua sustentabilidade, sistematização, visibilidade e 

comunicação, no intuito de socializar tecnologias e perspectivas integrativas, bem 

como de aprimorar sua articulação com o SUS. 

d) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto promover o encontro e a 

visibilidade dos diferentes setores e atores em sua diversidade, visando o 

fortalecimento de políticas e ações integrais e integralizadoras. 

 

 

10. A Norma Regulamentadora-32 (NR32) tem como finalidade estabelecer as diretrizes 

básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 

trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de 

promoção e assistência à saúde em geral. Dos Riscos Biológico, das medidas de proteção 

que o empregador deve vedar, assinale a alternativa INCORRETA:  

 

a) O empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos 

previstos. 

b) O empregador deve vedar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho. 

c) O empregador deve vedar o uso de calçados abertos, com exceção dos dias quentes. 

d) O empregador deve vedar o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.  
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
11. Na Declaração de Alma-Ata, a Atenção Primária à Saúde (APS) é concebida como a 

atenção à saúde essencial, baseada em métodos e tecnologias apropriadas, cientificamente 

comprovados e socialmente aceitáveis, cujo acesso deve ser garantido a todas as pessoas e 

famílias da comunidade mediante sua plena participação. Pressupõe assim a participação 

comunitária e a democratização dos conhecimentos.  Nessa concepção, a APS representa o 

primeiro nível de contato com o sistema de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo 

possível de onde as pessoas residem e trabalham. Contudo, não se restringe ao primeiro nível, 

integrando um processo permanente de assistência sanitária, que inclui a prevenção, a 

promoção, a cura e a reabilitação. Deste modo, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

INCORRETA quanto a atenção primária à saúde: 

 
 

a) Engloba cuidados essenciais; é baseada em métodos e tecnologias apropriados, 

cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis. 

b) Direciona-se aos principais problemas de saúde da comunidade, proporcionando serviços 

de proteção, cura e reabilitação, conforme as necessidades. 

c) Seu acesso deve ser limitado apenas a indivíduos e famílias com alto índice de 

vulnerabilidade, visando um custo que a comunidade e o país possam suportar. 

d) Representa o primeiro nível de contato de indivíduos, da família e da comunidade com o 

sistema de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível de onde as pessoas 

residem e trabalham. 

12. Barbara Starfield (2002), médica e pesquisadora estadunidense, desenvolveu uma 

abordagem para caracterizar a atenção primária à saúde abrangente nos países 

industrializados, definindo os atributos essenciais dos serviços de atenção primária. Essa 

abordagem, reconhecida por especialistas e difundida também no Brasil, considera como 

características específicas da Atenção Primária à Saúde, EXCETO: 

 
a) Serviços de primeiro contato. 

b) Responsabilidade longitudinal pelo paciente com continuidade da relação equipe-paciente 

ao longo da vida. 



                                                                                

 

c) Garantia do cuidado integral considerando-se os âmbitos físico, psíquico e social da 

saúde. 

d) Realização de uma atenção centrada na assistência, individual ou coletiva, direcionando 

todas as ações de prevenção e promoção da saúde, assim como a recuperação e 

cuidados paliativos para outros níveis de atenção.  

13. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por 

um conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, população, trabalhadores e 

gestores das três esferas de governo. Define a organização em Redes de Atenção à Saúde 

(RAS) como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da 

população. São princípios e diretrizes da atenção básica, EXCETO: 

a) Princípio da Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde 

de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da 

Rede de Atenção à Saúde, acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.  

b) Princípio da Equidade: ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de 

vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à 

saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade.  

c) Princípio a Integralidade: É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que 

atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e 

manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, 

redução de danos e dos cuidados paliativos.  

d) Princípio da Territorialização: de forma a permitir a descentralização e o desenvolvimento 

de ações setoriais e intersetoriais com foco no indivíduo, não deverá haver barreiras de 

acesso e todos os usuários poderão ser acompanhados a partir de sua escolha de território 

independentemente de seu local de moradia. 

 

14. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) surge como uma proposta de reorganização da 

atenção básica à saúde, com vistas a integrar e promover a organização das atividades em um 

território definido, com o propósito de propiciar o enfrentamento e a resolução dos problemas 

identificados. Análise os conceitos fundamentais da ESF e assinale a alternativa CORRETA: 

I -Território: mais do que um espaço geográfico, um lugar onde as pessoas vivem, trabalham, 

sonham e conduzem a vida. 

II – Família: conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou 

normas de convivência que residem na mesma unidade domiciliar. 



                                                                                

 

III – Equipe multiprofissional de saúde: o trabalho em equipe predispõe o compartilhamento 

de saberes e fazeres no cotidiano organizativo dos processos de trabalho em saúde. 

IV – Agentes comunitários de saúde: dentre suas atribuições está a de disseminar a ideia de 

cuidado permanente à saúde. 

a) I e III estão corretas. 

b) I, II, III e IV estão corretas. 

c) I e IV estão corretas. 

d) II e III estão corretas.  

 

15. Como estratégia, a Saúde da Família (ESF) foi explicitada em documento do Ministério da 

Saúde de 1997 intitulado Saúde da Família: uma estratégia para a reorientação do modelo 

assistencial, passando a ser entendida não como uma intervenção vertical e paralela às 

atividades dos serviços de saúde pelo contrário, caracteriza-se como uma estratégia que 

possibilita a integração e promove a organização das atividades em um território definido, com 

o propósito de propiciar o enfrentamento e resolução dos problemas identificados (...). 

Considerando a ESF assinale alternativa CORRETA:  

 

a) Propõe-se a trabalhar com o princípio da vigilância à saúde, apresentando uma 

característica de atuação inter e multidisciplinar e responsabilidade integral sobre a 

população que reside na área de abrangência de suas unidades de saúde.  

b) Modelo eminentemente biomédico contemporâneo, que sedimenta a atenção à saúde, 

fragmentando-a por inúmeros especialistas e partes restritas do corpo humano, suas 

doenças e riscos de adoecimento. 

c) O princípio da integralidade na Estratégia de Saúde da Família se pauta no “pacto pela 

cura” e tende a focalizar-se nas doenças e seus riscos. 

d) A Estratégia de Saúde da Família sustenta-se epistemologicamente na racionalidade 

biomédica, tendo como referencial a morfologia humana, a dinâmica vital humana, a 

doutrina médica, o sistema de diagnose e sistema terapêutico.  

 

16. As Redes de Atenção à Saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de 

saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por um ação 

cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a 

determinada população, coordenada pela Atenção Primária à Saúde – prestada no tempo 

certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e segura 

e com equidade -, com responsabilidade sanitária e econômica pela população adscrita e 

gerando valor para essa população. São conteúdos básicos das Redes de atenção à saúde, 

EXCETO: 



                                                                                

 

 

a) Missão e objetivos comuns. 

b) Intercambio constante de seus recursos. 

c) Apresentam hierarquias rígida entre os pontos de atenção à saúde. 

d) Convocam uma atenção integral com intervenções promocionais, preventivas, curativas, 

cuidadoras, reabilitadoras e paliativas. 

 

17. As condições de saúde podem ser definidas como as circunstâncias na saúde das pessoas 

que se apresentam de forma mais ou menos persistentes e que exigem respostas sociais 

reativas ou proativas, episódicas ou contínuas e fragmentadas ou integradas, dos sistemas de 

atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias. Tradicionalmente 

trabalhava-se em saúde com uma divisão entre doenças transmissíveis e doenças crônicas 

não transmissíveis, atualmente tem sido considerada uma nova categorização, com base no 

conceito de condição de saúde, desenvolvida, inicialmente, por teóricos ligados ao modelo de 

atenção crônica e depois acolhida pela Organização Mundial da Saúde: as condições agudas e 

as condições crônicas. São características das condições crônicas EXCETO: 

 
a) Iniciam e evoluem lentamente. 

b) Usualmente, apresentam múltiplas causas que variam no tempo, incluindo 

hereditariedade, estilos de vida, exposição a fatores ambientais e a fatores fisiológicos. 

c) Podem levar a vários sintomas e à perda da capacidade funcional.  

d) Iniciam repentinamente e respondem bem a tratamentos específicos.  

18. Os Modelos de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são de proposição recente e têm 

como modelo fundante o Modelo de Atenção Crônica tradução literal de Chronic Care Model 

(CCM). Este modelo propõe fundamentalmente mudanças em alguns elementos. Análise as 

alternativas abaixo e assinale o elemento INCORRETO quanto ao modelo de atenção às 

condições crônicas: 

a) Suporte às decisões - as mudanças nesse elemento envolveram: introduzir as diretrizes 

clínicas baseadas em evidências na ação cotidiana do sistema de saúde. 

b) Sistema de informação clínica – tem como prioridade é o uso de prontuários clínicos 

eletrônicos.  

c) Classificar o risco - identificar, no menor tempo possível, com base em sinais de alerta, a 

gravidade de uma pessoa em situação de urgência e/ou emergência e definir o ponto de 

atenção adequado para aquela situação, considerando-se, como variável crítica, o tempo 

de atenção requerido pelo risco classificado. 

d) Autocuidado apoiado - esse enfoque implica uma colaboração estreita entre a equipe de 

saúde e as pessoas usuárias para, conjuntamente, definir o problema, estabelecer as 



                                                                                

 

metas, instituir os planos de cuidados e resolver os problemas que apareçam ao longo do 

processo de manejo de condição crônica.  

 

19.  A Constituição de 1988 determinou, no artigo 198, que a sociedade participasse da gestão 

do sistema de saúde. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; III - participação da comunidade. A participação social foi ampliada, 

democratizada e passou a ser qualificada por “controle social”. Controle da sociedade sobre a 

política de saúde. Com isso, a lógica tradicional do controle social exercido exclusivamente 

pelos governos era invertida. A sociedade começou, efetivamente, a participar da gestão do 

sistema de saúde. A população, por meio dos Conselhos de Saúde, passou a exercer o 

controle social, são funções dos conselhos de saúde, EXCETO: 

 

a) Fiscalizar as ações do governo. 

b) Verificar  o cumprimento das leis relacionadas ao SUS. 

c) Executar ações de assistência, prevenção de doenças  e promoção da saúde.  

d) Analisar as aplicações financeiras realizadas pelo município ou pelo estado no 

gerenciamento da saúde. 

 

20. A Resolução n. 333/2003, do CNS, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saúde não são 

órgãos responsáveis pela gestão ou execução de serviços e, por isso, não têm 

responsabilidade direta sobre a prestação dos serviços de saúde. Essa tarefa cabe diretamente 

ao Poder Público, nas três esferas de governo. São características do Conselho de Saúde, 

EXCETO:  

 

a) Colegiado, ou seja, é composto por pessoas que representam diferentes grupos da 

sociedade, sendo 50% delas representantes de usuários do SUS. 

b)  Permanente, isto é, tem sua existência garantida em qualquer circunstância. Para ser 

extinto é preciso haver uma lei.  

c)  Deliberativo, ou seja, toma decisões que devem ser cumpridas pelo poder público. 

d) Vitalício, isto é, os conselheiros de saúde tem seu cargo assegurado sem prazo delimitado 

de modo a manter a estabilidade dos conselhos. 

 
21. Constituem direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições 

específicas, exceto: 



                                                                                

 

 

a) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos limites de 

suas atribuições, observados o estado atual da Ciência e sua dignidade profissional. 

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

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

encargos, consultas, perícias ou outras avaliações venham prejudicar o exercício pleno da 

Odontologia. 

c) Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de 

trabalho não sejam dignas, seguras e salubres. 

d) Renunciar ao atendimento do paciente, durante o tratamento, sem comunicação prévia, 

quando da constatação de fatos que, a critério do profissional, prejudiquem o bom 

relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional. 

 

22. Assinale a alternativa que não corresponde a um dever fundamental dos profissionais 

devidamente inscritos: 

 

a) Promover a saúde coletiva no desempenho de suas funções, cargos e cidadania, 

independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado. 

b) Guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho de suas funções. 

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

conceito da profissão. 

d) Apontar falhas nos regulamentos e nas normas das instituições em que trabalhe, quando as 

julgar indignas para o exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, 

nesses casos, aos órgãos competentes. 

 

23. Em relação ao relacionamento com a Equipe de Saúde, assinale a alternativa incorreta no 

que diz respeito à infração ética: 

 

a) Ser conivente em erros técnicos ou infrações éticas, ou com o exercício irregular ou ilegal 

da Odontologia. 

b) Criticar erro técnico-científico de colega ausente, salvo por meio de representação ao 

Conselho Regional. 

c) Explorar colega nas relações de emprego ou quando compartilhar honorários; descumprir 

ou desrespeitar a legislação pertinente no tocante às relações de trabalho entre os 

componentes da equipe de saúde. 

d) Não manter vínculo com entidade, empresas ou outros desígnios que os caracterizem como 

empregado, credenciado ou cooperado quando as mesmas se encontrarem em situação ilegal, 

irregular ou inidônea. 



                                                                                

 

 

24. Sobre a publicação científica, de acordo com o código de ética odontológico, é considerado 

infração ética, exceto: 

 

a) Realizar palestras em escolas, empresas ou quaisquer entidades que tenham como objetivo 

a divulgação de serviços profissionais e interesses particulares, diversos da orientação e 

educação social quanto aos assuntos odontológicos. 

b) Publicar pesquisa em animais e seres humanos sem submetê-la à avaliação prévia do 

comitê de ética e pesquisa em seres humanos e do comitê de ética e pesquisa em animais. 

c) Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não 

esteja expressamente reconhecido cientificamente. 

d) Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome na coautoria de obra 

científica. 

 

25. Para que o CONSENTIMENTO INFORMADO – LIVRE E ESCLARECIDO seja válido, 

necessita cumprir com quatro elementos essenciais: 

 

I. informação 

II. compreensão 

III. liberdade 

IV. autonomia 

V. humildade 

 

a) I e II estão corretas. 

b) I, II e III estão corretas. 

c) III e IV estão corretas. 

d) I, II, III e IV estão corretas. 

 

26. O correto entendimento do conceito da Atenção Primária ou Atenção Básica pode ser possível a 

partir do conhecimento de seus princípios ordenadores e aspectos adicionais. Assinale a alternativa 

que NÃO corresponde a esses princípios: 

 

a) Primeiro Contato 

b) Longitudinalidade 

c) Abrangência 

d) Descentralização na Família 

 

 



                                                                                

 

27. Dentre os fatores relacionados abaixo, qual deles não se refere a um fator de risco para a 

doença cárie? 

 

a) Hipersalivação 

b) Fatores culturais e socioeconômicos 

c) Falta de acesso ao flúor 

d) Deficiente controle mecânico do biofilme dental 

 

 

28. A prestação de serviços de saúde bucal deve priorizar os agravos de maior gravidade e/ou 

mais prevalentes. Os principais agravos que acometem a saúde bucal no Brasil e que têm sido 

objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade são: (1) cárie 

dentária; (2) doença periodontal – (a) gengivite e (b) periodontite; (3) edentulismo; (4) 

maloclusão; (5) câncer de boca; (6) fluorose dentária; e (7) traumatismos dentários. Assinale a 

alternativa incorreta: 

 

a) A doença periodontal deve ser vista como um processo de equilíbrio entre as ações de 

agressão e defesa sobre os tecidos de sustentação e proteção do dente, que tem como 

principal determinante o biofilme dental, a partir das diferentes respostas dadas pelo 

hospedeiro. Não é mais considerada apenas como de progressão lenta e contínua, podendo 

ter padrões variáveis de progressão. 

b) O edentulismo é resultante de diversos e complexos determinantes, tais como: precárias 

condições de vida, baixa oferta e cobertura dos serviços, modelo assistencial predominante de 

prática mutiladora aliada às características culturais que exercem significativa influência sobre 

o modo como a perda dentária é assimilada. Aplica-se à perda parcial ou de todos os dentes. 

c) A fluorose dentária é o resultado da ingestão crônica de flúor durante o desenvolvimento 

dental, que se manifesta como mudanças visíveis de opacidade do esmalte devido a alterações 

no processo de mineralização. O grau dessas alterações é função direta da dose de fluoreto a 

que a criança está sujeita (mg F/kg/dia) e o tempo de duração da dose. 

d) O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral 

(mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da boca) e está entre as principais 

causas de óbito por neoplasias. Representa uma causa importante de morbimortalidade uma 

vez que mais de 50% dos casos é diagnosticado em estágios avançados da doença. 

 

29. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (Pnab), algumas condições e infraestrutura 

devem ser observadas para funcionamento das UBS, exceto: 

 



                                                                                

 

a) Devem ser construídas segundo normas sanitárias e tendo como referência o manual de 

infraestrutura do Departamento de Atenção Básica/SAS/MS. 

b) Garantia pela gestão federal de fluxos integrados entre os pontos da Rede Atenção à Saúde 

e de apoio técnico, logístico e de gestão para integralidade do cuidado. 

c) Instituir o conselho/colegiado constituído de gestores locais, profissionais de saúde e 

usuários, viabilizando a participação social na gestão da UBS. 

d) Cadastro atualizado dos profissionais da equipe no sistema nacional vigente e com as 

devidas cargas horárias contratuais informadas. 

 

30. Não se caracteriza uma atribuição específica do Cirurgião-dentista na Atenção Básica: 

 

a) Realizar a atenção em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 

diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e 

coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com o planejamento 

da equipe, com resolubilidade. 

b) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

UBS. 

c) Participar do treinamento e da capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes 

multiplicadores das ações de promoção à saúde. 

d) Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo 

atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados à 

fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares. 

 

31. Paciente A. V., sexo feminino, 29 anos. Durante exame clínico de rotina foram observadas 

em sua língua regiões atróficas circundadas por margens hiperceratóticas. Paciente relata que 

essas lesões possuem regressão espontânea e em geral são assintomáticas. Qual o possível 

diagnóstico essa lesão? 

 

a) Língua geográfica 

b) Carcinoma espinocelular 

c) Língua pilosa 

d) Língua saburrosa 

 

32. A partir dos conhecimentos referentes à Doença Periodontal, está(ão) CORRETA(s): 

 

I. A periodontite é uma das principais causas de perda dos dentes nos adultos e a principal 

nos idosos. A infecção destrói o osso que sustenta os dentes no lugar. A erosão causa o 



                                                                                

 

enfraquecimento das fixações que mantêm os dentes e solta-os. Um dente afetado pode ter de 

ser retirado (extraído). 

II. Bolsas periodontais se formam entre os dentes e gengivas e estendem-se para baixo, entre 

a raiz do dente e o osso subjacente. Essas bolsas agrupam placas em um ambiente pobre em 

oxigênio, o que promove o crescimento de formas mais agressivas de bactérias em pessoas 

com determinadas suscetibilidades do sistema imunológico. 

III. Os abscessos periapicais causam um surto de destruição óssea, mas o tratamento cirúrgico 

imediato e os antibióticos contribuem para a regeneração de grande parte do osso danificado. 

IV. A Gengivite Difusa Localizada começa subitamente com dor e hemorragia das gengivas, 

produção excessiva de saliva e, às vezes, hálito extremamente fétido. As pessoas também 

podem apresentar febre e mal-estar. As extremidades das gengivas entre os dentes parecem 

projetar-se e formam feridas (úlceras) cobertas por uma camada cinzenta de tecido morto. As 

gengivas sangram com facilidade e doem ao comer e ao engolir. Muitas vezes, os linfonodos 

sob o maxilar ficam inflamados e surge um estado febril. 

 

a) I, III e IV. 

b) I e II. 

c) II e III. 

d) II, III e IV. 

 

33. Baseado na Diretriz para a Prática Clínica Odontológica na Atenção Primária à Saúde no 

Tratamento em Gestantes, o Cirurgião-dentista deve estar atento à bula das medicações em 

relação a segurança de uso em gestantes, sempre ponderando o risco benefício do 

medicamento. Assinale o medicamento que devem ser prescritos durante a gestação: 

 

a) Tetraciclina 

b) Paracetamol 

c) Metronidazol 

d) Estolato de eritromicina 

 

34. Leia a seguinte definição: União de dois dentes já formado através do cemento, podendo 

ocorrer antes ou depois da erupção dos dentes. Seu diagnóstico é radiográfico e a etiologia 

parece estar relacionada a apinhamento dental ou traumatismo. A definição refere-se a: 

 

a) Geminação 

b) Concrescência 

c) Fusão 

d) Diaceração 



                                                                                

 

35. Perda da estrutura dental por repetida pressão sobre os dentes causada por estresse 

oclusal. Apresenta como características clínicas: aparência de cunhas limitadas à região 

cervical dos dentes, defeitos profundos, estreitos, em forma de V, geralmente afetam um único 

dente na superfície vestibular e possuem maior prevalência em pacientes com bruxismo. A 

definição acima se refere: 

 

a) Erosão 

b) Atrição 

c) Abfração 

d) Abrasão 

 

 

36. Tumor maligno mais frequente da cavidade bucal. A apresentação mais comum é a de uma 

úlcera com bordas elevadas, base endurecida e fundo necrótico, podendo ser visto com 

padrões de crescimento verrucoso. A descrição define: 

 

a) Carcinoma Epidermóide 

b) Ameloblastoma 

c) Eritoplasia 

d) Leucoplasia 

 

37. Em relação à sífilis, considere as seguintes afirmativas: 

 

I. A Sífilis é uma doença infecciosa, sexualmente transmissível, causada por uma bactéria 

Treponema pallidum, a qual penetra através de feridas microscópicas na pele mucosa. 

II. Indivíduos com sífilis na fase secundária apresentam alterações esbranquiçadas na mucosa 

bucal, conhecidas por goma sifilítica. 

III. A infecção fetal pela bactéria Treponema pallidum pode dar origem aos incisivos de 

Hutchinson e aos molares de amora. 

IV. A fase terciária da sífilis compreende o período mais grave da doença, que se caracteriza 

pelo surgimento de linfoadenopatia indolor, febre e lesões maculopapulares vermelhas difusas 

cutâneas. 

 

a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 

d) Todas as alternativas são verdadeiras. 

 



                                                                                

 

38. O uso do flúor odontológico é imprescindível como meio complementar para o êxito no 

controle da cárie dental. A promoção de saúde bucal pode ser feita pelo controle de placa 

dental, da dieta, e pelo uso de flúor. Sobre o mecanismo de ação do flúor é incorreto afirmar 

que: 

 

a) O flúor importante é aquele mantido constante na cavidade bucal, o qual é capaz de 

interferir com a dinâmica do processo da cárie. 

b) O flúor é capaz de interferir nos fatores responsáveis pela doença, isto é, a formação de 

placa dental e a transformação de açúcares em ácido. 

c) O flúor reduz a quantidade de minerais perdidos quando do fenômeno da desmineralização 

e ativa a quantidade reposta quando da remineralização salivar. 

d) Em termos práticos, é fundamental não considerar a necessidade da existência de placa 

dental para que o flúor tenha ação. 

 

39. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo 

com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da Atenção Básica, a 

Estratégia Saúde da Família deve: 

 

a) Buscar a integração com instituições e organizações governamentais, em especial em sua 

área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias. 

b) Atuar no território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações 

dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, 

buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre 

postura pró-ativa frente ao processo de saúde-doença da população. 

c) Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com 

base no diagnóstico situacional e tendo como foco principal a comunidade local. 

d) Acompanhamento semestral das famílias, a partir de visitas domiciliares realizadas pelos 

agentes comunitários de saúde e equipe (quando necessário), bem como análise de 

informações e indicadores de saúde da área de abrangência. 

 

40. Paciente AXY, 30 anos, durante exame clínico de rotina foram observadas placas 

esbranquiçadas, recobrindo superfícies mucosas. Foram facilmente removidas, observado 

assim um leito avermelhado e erosivo. Qual o possível diagnóstico dessa lesão? 

 

a) Candidíase Pseudomembranosa 

b) Queilite Angular 

c) Candidíase Eritematosa 

d) Leucoplasia Pilosa 



                                                                                

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

 

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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