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ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

 

1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 

personalizado. 

2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu, TIPO DE PROVA com número igual 

ao CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS. 

3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o Fiscal. 

4. Este Caderno de Provas contém 50(cinquenta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 50. 

5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 

adequadamente a responde. 

6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

provas. 

7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente assinado. 

8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 

9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas. 

10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 

caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de 

uma alternativa assinalada. 

12. Você dispõe de 04(quatro) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 

13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início. 

14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

calculadora. 

15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 

16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 

............................................................................................................................. ............................ 

 

 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Leia o texto 1 para responder às questões de 1 a 5. 

Texto 1 

Se eu conversasse com Deus, 

Iria lhe perguntar: 

Por que é que sofremos tanto 

Quando viemos pra cá? 

Que dívida é essa que o homem 

Tem que morrer pra pagar? 

 

Perguntaria também 

Como é que ele é feito 

Que não dorme, que não come 

E assim vive satisfeito. 

Por que foi que ele não fez 

A gente do mesmo jeito? 

 

Por que existem uns felizes 

E outros que sofrem tanto? 

Nascidos do mesmo jeito, 

Criados  no mesmo canto. 

Quem foi temperar o choro 

E acabou salgando o pranto? 

 

REZENDE, Marcos. Ariano Suassuna - Quem foi temperar o choro e acabou 

salgando o pranto... 2016. (4 min:11s). Disponível em 

https://www.youtube.com (Texto transcrito a partir de declamação feita por 

Ariano Suassuna). 

1. A temática central do poema pode ser compreendida 

como: 

 

A. A importância da relação humana com o divino e o 

sagrado. 

B. A vida após a morte. 

C. O sofrimento humano e seus males. 

D. A desigualdade social. 

E. A felicidade como recompensa para os religiosos. 

 

2. A construção do poema é feita considerando recursos da 

linguagem literária. Um desses recursos são as figuras 

de linguagem. Em que verso é possível constatar o uso 

de linguagem figurada? 

 

A. “Iria lhe perguntar” 

B. “Por que é que sofremos tanto”? 

C. “Tem que morrer pra pagar” 

D. “Que não come, que não dorme”. 

E. “Quem foi temperar o choro”? 

 

3. A voz que fala no poema (eu lírico) questiona a 

existência de Deus. Entretanto, o leitor desse poema – 

independente do credo que professe – deve lê-lo 

como: 

 

A. Um documento cujo conteúdo traduz um dogma de fé. 

B. Um texto literário cuja linguagem se insere no 

domínio artístico. 

C. Um texto cujo gênero é a conversa informal. 

D. Um texto jornalístico que se assemelha a uma 

entrevista. 

E. Um texto narrativo semelhante a uma crônica. 

 

4. O tema Morte é uma das questões presentes no texto. 

Pode-se inferir que esse assunto é tratado como: 

 

A. O pagamento de uma dívida que o ser humano 

desconhece. 

B. A certeza de que o homem se encontrará com Deus. 

C. Um castigo imposto ao homem pelas suas más 

escolhas. 

D. Uma recompensa aos que sofrem, haja vista que todos 

morrem. 

E. Uma passagem que libertará o homem de seus 

sofrimentos. 

 

5. O poema – na versão aqui transcrita – em seus 

aspectos linguísticos é predominantemente construído 

em linguagem formal. Ou seja, na variedade padrão da 

língua. Pode-se comprovar essa afirmação pelo 

emprego do(s) termo(s): 

 

A. “Pra” como variante da preposição Para. 

B. A gente como variante  do pronome Nós. 

C. Usados adequadamente nas relações dos tempos 

verbais, a exemplo de Conversasse e Iria. 

D.  Cá -  advérbio designativo de modo. 

E.  Lhe substituindo o pronome Te. 

 

https://www.youtube.com/
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Texto 2 

 

Leia o texto seguinte para responder às questões de 6 a 7. 

O grande poeta popular Leandro Gomes de 

Barros, meu conterrâneo da Paraíba, ele escreveu três 

estrofes, compôs três estrofes, três sextilhas, que eu acho 

que... resume o problema filosófico mais grave da 

humanidade. Resolve, não, formula, pelo menos”.[...] 

Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? 

Veja que coisa linda! Isso coloca em questão a própria 

existência de Deus porque é como se Deus tivesse 

querido temperar o choro e acabou errando na mão, 

como se Deus fosse capaz de dar um erro e infligido um 

sofrimento terrível ao ser humano: Quem foi temperar o 

choro e acabou salgando o pranto? Pois é! Então, Deus 

pra mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em 

Deus, eu era um desesperado. 

REZENDE, Marcos. Ariano Suassuna - Quem foi temperar o choro e acabou 

salgando o pranto... 2016. (4 min:11s). Disponível em 

https://www.youtube.com (Texto transcrito e adaptado) 

6. Quanto ao uso da expressão “Meu conterrâneo da 

Paraíba” é CORRETO afirmar que: 

 

A. Acrescenta uma informação importante ao texto e 

funciona sintaticamente como um aposto. 

B. Não tem nenhuma função no texto, podendo ser 

retirado. 

C. Meu é um pronome de primeira pessoa e está no 

singular, por isso no contexto apresentado deveria ser 

substituído por Nosso. 

D. Funciona como adjunto adnominal. 

E. A palavra conterrâneo é um adjetivo referente à 

nacionalidade. 

 

7. Levando-se em consideração o contexto de produção do 

texto acima (uma entrevista em que o entrevistado 

responde aos questionamentos oralmente), analise o 

segmento: “ Ele escreveu três estrofes, compôs três 

estrofes”. Ariano Suassuna acresce ao verbo escrever o 

verbo compor. Nesse sentido, pode-se afirmar que 

 

I. O uso dos dois verbos tem caráter explicativo. 

II. Os verbos escrever e compor podem ser usados 

como sinônimos no contexto apresentado. 

III. O escritor usou  o verbo compor para realçar o 

fazer artístico do poeta Leandro Gomes de Barros. 

IV. O verbo produzir é a forma correta para designar 

uma criação artística. 

V. O verbo escrever como utilizado no contexto 

compromete a coesão textual. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, III e V 

B. I, II e III 

C. II, III e IV 

D. II e III 

E. I, II, IV e V 

 

8. A expressão “errando na mão” tem no texto o 

mesmo sentido de: 

 

A. Colocando muito sal. 

B. Deixando de pôr sal. 

C. Colocando a mão de Deus. 

D. Desviando a mão. 

E. Estendendo a mão. 

 

9. Sobre o período composto: “Se eu não acreditasse 

em Deus, eu era um desesperado”, analise cada 

afirmativa como Verdadeira (V) ou Falsa(F). 

 

(  )“Se eu não acreditasse em Deus” é a oração 

principal do período composto. 

(  ) O uso da vírgula está incorreto, pois não se 

separam orações subordinadas. 

(  ) As orações subordinadas adverbiais quando 

antecedem a oração principal admitem o uso da 

vírgula. 

(  )Trata-se de uma oração subordinada  adverbial 

condicional. 

(  ) forma verbal “era” pode ser substituída por 

“seria”. 

 

A SEQUÊNCIA CORRETA é: 

 

A. V, V, F, V, V 

B. V, V, V, F, V 

C. F, V, V, F, F 

D. F, F, V, V, V 

E. V, F, V, V, F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/
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 Texto 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://asmetro.org.br/portalsn 

10. A charge acima veicula uma crítica sobre a Reforma da 

Previdência. Considerando os aspectos verbais e não 

verbais do texto, a alternativa que contém a afirmação 

CORRETA é: 

 

A. A nova Previdência tem feição desconhecida, mas 

privilegia o idoso, visto que um bom leitor não tem 

dificuldades de ler livros volumosos. 

B. O uso simultâneo dos conectivos OU e E agregam dois 

sentidos que permitem inferir que não há “saída” para o 

trabalhador que deseja se aposentar. 

C. O aumento da idade para o trabalhador receber a 

aposentadoria é compatível com as suas condições de 

vida, pois quanto mais houver produção, maior será o 

crescimento do país. 

D. A figura do idoso - distante da proposta da Nova 

Previdência - revela cautela e maturidade para pensar 

sobre o assunto. 

E. O gênero Charge só admite o uso informal da 

linguagem. Portanto, o uso dos pronomes ME e TE está 

inadequado para esse gênero textual. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. Esses municípios concentraram aproximadamente 

56,4% do total do valor do PIB estadual em 2017. Já 

os outros 218 municípios agregaram juntos cerca de 

43,6%, o que configura no período 2016-2017 um 

pequeno aumento na participação do conjunto desses 

municípios na geração do PIB paraibano. Os dados 

foram divulgados na manhã desta sexta-feira (13) pela 

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (Seplag) em parceria com o IBGE. 

 

Os resultados de 2017 indicam respectivamente que 

o ranking dos maiores PIBs entre os 05 municípios 

paraibanos é formado por:  
(https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-planejamento-orcamento-e-

gestao/noticias/seplag-e-ib) 

A. João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e 

Sousa.  

B. João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e 

Patos.  

C. João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, Santa Rita e 

Guarabira.  

D. João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Santa Rita e 

Cajazeiras.  

E. João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Cabedelo, 

e Bayeux.  

 

12. Segundo o IBGE, a dinâmica da economia do 

Município de Cabedelo é pautada basicamente nos 

setores de: 

 

A. Serviços e Minerais. 

B. Agrícola e Industria 

C. Pecuária e Serviços. 

D. Serviços e Indústria. 

E. Indústria e Minerais. 

 

13. Nosso planeta é afetado por vários problemas e 

questões ambientais, muitos deles provocados pela 

própria ação do homem. Estes problemas afetam 

diretamente o meio ambiente (fauna, flora, solo, 

águas, ar, etc). 

 

A respeito dos problemas ambientais no planeta, 

analise a figura abaixo e assinale a alternativa que 

melhor representa a imagem: 

 

 

A. Poluição do ar por gases poluentes, gerados 

principalmente pela queima de combustíveis fósseis 

(carvão mineral, gasolina e diesel) e indústrias. 

https://asmetro.org.br/portalsn
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-planejamento-orcamento-e-gestao/noticias/seplag-e-ib
https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-de-planejamento-orcamento-e-gestao/noticias/seplag-e-ib
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B. Poluição do solo provocada por contaminação 

(agrotóxicos, fertilizantes e produtos químicos) e 

descarte incorreto de lixo. 

C. Falta de água para o consumo humano, causado pelo 

uso irracional (desperdício), contaminação e poluição 

dos recursos hídricos. 

D. Acidentes nucleares que causam contaminação do solo 

por centenas de anos.  

E. Diminuição da camada de ozônio, provocada pela 

emissão de determinados gases. (Buraco na camada de 

ozônio. 

 

14. O conceito de globalização, que, significa “processo 

que conduz a uma integração cada vez mais estreita das 

economias e das sociedades, especialmente no que diz 

respeito à produção e troca de mercadorias e de 

informação”. Essa nova fase da economia mundial, que 

se tornou mais forte nos anos 80 após o colapso 

da URSS (União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas) e a abertura dos países comunistas, vem à 

tona o conceito de neoliberalismo, um discurso 

econômico e político que indica uma economia com 

liberdade absoluta de mercado e restrições a 

intervenções do Estado na economia, sendo que este só 

poderia se manifestar quando fosse imprescindível. 

 

Entre as principais características do neoliberalismo da 

época, analise os itens: 

 

I. A retração do Estado de Bem-Estar Social. 

II. A readaptação de direitos trabalhistas aos 

interesses empresariais. 

III. A privatização de inúmeras empresas geridas 

pelo Estado. 

IV. O desregulamentação de mercados.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, apenas. 

B. I, II, III, apenas. 

C. I, II, III, IV. 

D. II, III, IV, apenas. 

E. I, III, IV, apenas. 

 

15. Criado em 1901 pelo inventor e empresário norueguês 

Alfred Nobel, o NOBEL DA PAZ homenageia homens 

e mulheres por seus trabalhos na busca da fraternidade 

entre as nações, fim de conflitos e promoção do 

diálogo. Todos os anos, o laureado é selecionado 

pelo Comitê do Nobel, composto por cinco membros 

nomeados pelo Parlamento da Noruega.  

 

Assinale a alternativa que apresenta o(s) Vencedor(es) 

do 100º Nobel da Paz, edição 2019, cujo trabalho 

contribuiu decisivamente para colocar fim ao conflito 

de 20 anos do país com a Eritreia, no leste da África.  

(https://veja.abril.com.br/mundo/os-ultimos-10-ganhadores-do-nobel-da-

paz) 

A. Denis Mukwege e Nadia Murad. 

B. Líderes da ICAN. 

C. Abiy Ahmed Ali. 

D. Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi. 

E. Juan Manuel Santos. 

 

INFORMÁTICA 

 

 

16.  Várias atividades do cotidiano podem ser simplificadas 

e executadas mais rapidamente com o auxílio de 

computadores. Para realizar tais atividades, o usuário 

deve enviar informações para a máquina através de 

dispositivos de entrada. Alguns dispositivos de entrada 

possuem interfaces de conexão diferentes.  

 

Com relação aos conectores e dispositivos, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. A conexão RJ 45 permite a conexão do computador a 

uma rede de computadores. 

B. PS2 é uma interface que serve para conectar mouse e 

teclado. 

C. Na entrada USB podem ser conectados mouse, 

teclados, webcam, e impressora. 

D. VGA, DVI, e HDMI, são diferentes interfaces que 

permitem conectar dispositivos de saída de vídeo 

como monitor e projetor. 

E. A interface P2 permite conectar dispositivos de áudio 

e mesas digitalizadoras. 

 

17.  A utilização de computadores, sobretudo quando 

conectados à Internet, torna os usuários suscetíveis às 

diversas formas de ameaças cibernéticas.  

 

Sobre esses ataques, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. Ataques de DDoS geralmente têm o objetivo de tornar 

sites inacessíveis infectando com vírus os servidores 

nos quais os sites estão hospedados. 

B. Adwares geralmente aparecem como janelas de pop-up, 

apresentando publicidade excessiva, e têm como 

objetivo gerar receita para seu desenvolvedor. 

C. Ransomware é um malware que restringe o acesso do 

usuário a seu sistema e exige um pagamento para 

permitir que o sistema volte a funcionar. 

D. Phishing é um artifício usado por atacantes para revelar 

informações sensíveis como logins e senhas, e dados de 

cartão de crédito. 

E. Sniffers são capazes de capturar as informações que 

trafegam na rede, inclusive senhas e nomes de usuários 

não criptografados. 

https://www.infoescola.com/geografia/globalizacao/
https://www.infoescola.com/historia/uniao-sovietica/
https://www.infoescola.com/historia/uniao-sovietica/
https://www.infoescola.com/historia/neoliberalismo/
https://www.infoescola.com/sociedade/estado-de-bem-estar-social/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/premio-nobel/
https://veja.abril.com.br/mundo/os-ultimos-10-ganhadores-do-nobel-da-paz/
https://veja.abril.com.br/mundo/os-ultimos-10-ganhadores-do-nobel-da-paz/
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18. O programa Excel, do pacote Office 2010, permite que 

as células computem o valor de expressões. Caso a 

expressão “=2*3+8^2/2” seja inserida em uma célula do 

Excel, o resultado exibido na planilha será: 

 

A. 98 

B. 22 

C. 14 

D. 33 

E. 38 

 

19. Sobre o correio eletrônico, é INCORRETO afirmar que: 

 

A. No endereço de e-mail “ joao@gmail.com ”, “joao” se 

refere ao domínio, “gmail” se refere à caixa postal, e 

“com” se refere ao tipo de caixa postal. 

B. O correio eletrônico é em sua natureza multi-dispositivo 

e multi-plataforma. 

C. Alguns provedores de e-mail cobram pelo serviço. 

D. Provedores de e-mail tipicamente impõem um limite de 

tamanho de arquivo a ser enviado por e-mail. 

E. Usuários de cliente e-mail conseguem visualizar e-mails 

previamente carregados mesmo quando a Internet não 

estiver funcionando. 

 

20. Analise os itens sobre serviços de computação na 

nuvem: 

 

I. Google Drive, Dropbox e One Drive são exemplos 

de aplicativos de armazenamento na nuvem. 

II. Arquivos armazenados no Google Drive e 

Dropbox podem ser recuperados por aplicativos ou 

através do site de seus respectivos serviços. 

III. Um dos benefícios do armazenamento de dados na 

nuvem é a facilidade de acesso aos dados a partir 

de diferentes dispositivos. 

IV. Um dos problemas do armazenamento de dados na 

nuvem é a dificuldade de manter backups desses 

dados. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. II e III. 

B. I, II e III. 

C. I, III e IV. 

D. II, III e IV. 

E. I, II, III e IV. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. A Lei n.º 8080/90 que dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços em seu 

capítulo III dispõe sobre as formas de Organização, 

Direção e Gestão. A respeito deste capítulo, assinale 

a(s) alternativa a(s) CORRETA(S). 

I. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito 

municipal, estadual e nacional, subordinadas ao 

Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos 

Ministérios e órgãos competentes e por entidades 

representativas da sociedade civil. 

II. A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e 

Tripartite terá por objetivo: definir diretrizes, de 

âmbito nacional a respeito da organização das redes 

de ações e serviços de saúde, principalmente no 

tocante à sua governança institucional e à integração 

das ações e serviços dos entes federados. 

III. As ações e serviços de saúde, executados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou 

mediante participação complementar da iniciativa 

privada, serão organizados de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 

IV. Os Municípios e os Estados poderão constituir 

consórcios para desenvolver em conjunto as ações e 

os serviços de saúde que lhes correspondam. 

 

A. I, II, III e IV. 

B. I, III e IV. 

C. II e IV. 

D. I e III. 

E. Apenas III. 

 

22. A Portaria do MS n.º 399/2006 instituiu o Pacto pela 

Saúde, e estabeleceu seis prioridades no Pacto pela 

Vida: atenção à saúde do controle de câncer de colo de 

útero e mama, redução da mortalidade infantil e 

materna, fortalecimento da capacidade de resposta a 

doenças emergentes e endemias, promoção da saúde e 

fortalecimento da atenção básica. O Pacto pela Vida é 

constituído por um conjunto de compromissos 

sanitários, expressos em objetivos de processos e 

resultados e derivados da análise da situação de saúde 

do País e das prioridades definidas pelos governos 

federal, estaduais e municipais. Assim, dois anos depois 

o MS publicou a Portaria n.º 325/2008 acrescentando 

mais cinco prioridades no Pacto pela Vida, desse modo 

assinale a alternativa que CONTEMPLA ESSAS 

PRIORIDADES. 

 

A. Saúde do trabalhador, saúde mental, saúde do homem, 

atenção integral as pessoas em situação ou risco de 

violência e fortalecimento da capacidade de resposta do 

sistema de saúde a pessoas com deficiência.  

B. Saúde do trabalhador, saúde mental, saúde indígena, 

atenção integral as pessoas em situação ou risco de 

violência e fortalecimento da capacidade de resposta do 

sistema de saúde a pessoas com deficiência física e 

mental. 

C. Saúde do trabalhador, saúde da criança, saúde do 

homem, atenção integral as pessoas em situação ou 

risco de violência e fortalecimento da capacidade de 

resposta do sistema de saúde a pessoas com deficiência. 
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D. Saúde do trabalhador, saúde da criança, saúde indígena, 

atenção integral as pessoas em situação ou risco de 

violência e fortalecimento da capacidade de resposta do 

sistema de saúde a pessoas com deficiência. 

E. Saúde do trabalhador, saúde indígena, saúde da 

população LGBT, atenção integral as pessoas em 

situação ou risco de violência e fortalecimento da 

capacidade de resposta do sistema de saúde a pessoas 

com deficiência. 

 

23. Tomando por base o Decreto n.º 7.508/2011 que 

regulamenta a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa 

que contém a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 

 

I. O processo de planejamento da saúde será 

descendente e integrado, do nível local até o 

federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 

Saúde, compatibilizando-se as necessidades das 

políticas de saúde com a disponibilidade de 

recursos financeiros. 

II. A cada dois anos, o Ministério da Saúde 

consolidará e publicará as atualizações da Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais - 

RENAME, do respectivo Formulário Terapêutico 

Nacional- FTN e dos Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas. 

III. São Portas de Entrada às ações e aos serviços de 

saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços: 

atenção primária, urgência e emergência, atenção 

psicossocial, atenção ambulatorial especializada e 

hospitalar e vigilância em saúde. 

 

     Está(ão) CORRETAS: 

 

A. I, II e III.  

B. I e III. 

C. Apenas II.  

D. II e III. 

E. Apenas III. 

 

24. Considerando a Portaria GM/MS nº. 104/2011, que 

define as terminologias adotadas em legislação 

nacional, conforme o disposto no Regulamento 

Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de 

doenças, agravos e eventos em saúde pública de 

notificação compulsória em todo o território nacional 

e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e 

atribuições aos profissionais e serviços de saúde, 

assinale a alternativa que contempla as informações 

INCORRETAS 

 

I. Doença: significa qualquer dano à integridade 

física, mental e social dos indivíduos provocado 

por circunstâncias nocivas, como acidentes, 

intoxicações, abuso de drogas, e lesões auto ou 

heteroinfligidas. 

II. A notificação imediata será realizada por telefone 

como meio de comunicação ao serviço de 

vigilância epidemiológica da SMS, cabendo a essa 

instituição disponibilizar e divulgar amplamente o 

número na rede de serviços de saúde, pública e 

privada. 

III. A notificação imediata realizada pelos meios de 

comunicação isenta o profissional ou serviço de 

saúde de realizar o registro dessa notificação nos 

instrumentos estabelecidos. 

IV. São doenças de Notificação Compulsória Imediata 

– LNCI: Carbúnculo ou Antraz, cólera, 

tuberculose, tétano, varíola, sarampo e óbito por 

dengue. 

 

A. I, II e III.  

B. II, III e IV. 

C. III e IV. 

D. I, III e IV. 

E. II e III. 

 

25. A Resolução n.º 453/2012 aprova as diretrizes para 

instituição, reformulação, reestruturação e 

funcionamento dos Conselhos de Saúde, o qual é uma 

instância colegiada, deliberativa e permanente do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera de 

Governo. Sabe-se que as decisões do Conselho de 

Saúde são adotadas mediante quórum mínimo (metade 

mais um) dos seus integrantes, ressalvados os casos 

regimentais nos quais se exija quórum especial, ou 

maioria qualificada de votos.  

 

Assinale a alternativa CORRETA quanto a votação 

que precisa de maioria qualificada. 

 

A. Entende-se por maioria qualificada 1/3 (um terço) do 

total de membros presentes. 

B. Entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) 

do total de membros do Conselho. 

C. Entende-se por maioria qualificada 1/3 (um terço) do 

total de membros do Conselho. 

D. Entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) 

do total de membros presentes. 

E. Entende-se por maioria qualificada 3/3 (três terços) do 

total de membros presentes. 

 

26.  Assinale a alternativa que contempla uma atribuição 

da direção Estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) 

conforme Lei n.º 8080/90. 

 

A. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 

serviços de saúde e gerir e executar os serviços 

públicos de saúde. 

B. Coordenar e participar na execução das ações de 

vigilância epidemiológica. 
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C. Participar da formulação da política e da execução de 

ações de saneamento básico. 

D. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio 

ambiente que tenham repercussão sobre a saúde 

humana e atuar, junto aos órgãos municipais, 

estaduais e federais competentes, para controlá-las. 

E. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde. 

 

27. Analise o seguinte fragmento: conjunto de ações 

capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde 

e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde 

abrangendo: o controle de bens de consumo que, 

direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 

compreendidas todas as etapas e processos, da 

produção ao consumo; e o controle da prestação de 

serviços que se relacionam direta ou indiretamente 

com a saúde. Trata-se de: 

 

A. Vigilância epidemiológica.  

B. Vigilância em Saúde. 

C. Vigilância ambiental. 

D. Vigilância em Saúde do trabalhado.  

E. Vigilância sanitária.   

 

28. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe 

desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no 

cotidiano das práticas de atenção e gestão, 

qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando 

trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e 

usuários. a PNH estimula a comunicação entre 

gestores, trabalhadores e usuários para construir 

processos coletivos de enfrentamento de relações de 

poder, trabalho e afeto que muitas vezes produzem 

atitudes e práticas desumanizadoras que inibem a 

autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais 

de saúde em seu trabalho e dos usuários no cuidado 

de si. Levando em consideração esta Política, 

assinale a alternativa que possui suas diretrizes. 

 

A. Acolhimento, ambiência, clínica ampliada e 

compartilhada, valorização do trabalhador, defesa 

dos direitos dos usuários e gestão participativa e 

cogestão. 

B. Acolhimento, ambiência, clínica ampliada e 

compartilhada, transversalidade e indissiociabilidade 

entre atenção e gestão. 

C. Protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos 

sujeitos e dos coletivos, ambiência, clínica ampliada 

e compartilhada, transversalidade e 

indissiociabilidade entre atenção e gestão. 

D. Acolhimento, ambiência, clínica ampliada e 

compartilhada, transversalidade e protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e dos 

coletivos. 

E. Acolhimento, ambiência, clínica ampliada e 

compartilhada, protagonismo, corresponsabilidade e 

autonomia dos sujeitos e dos coletivos e valorização 

do trabalhador. 

 

29.  Leia atentamente os dois fragmentos a seguir que 

tratam das Normas Operacionais do Sistema Único 

de Saúde – SUS, complete as lacunas e assinale a 

alternativa CORRETA.  

 

“A _______teve como finalidade primordial 

promover e consolidar o pleno exercício, por parte 

do poder público municipal e do Distrito Federal, da 

função de gestor da atenção à saúde dos seus 

munícipes”.   

“Uma das principais contribuições da ________foi a 

criação da transferência regular e automática-fundo 

a fundo- do teto global da assistência para 

municípios em gestão semiplena”. 

 

A. NOB-SUS/91 - NOB-SUS/93.  

B. NOB-SUS/96 - NOB-SUS/93.  

C. NOB-SUS/92 - NOB-SUS/93.  

D. NOB-SUS/92 - NOB-SUS/96. 

E. NOB-SUS/91 - NOB-SUS/92. 

 

30. A ocorrência de casos novos de uma doença 

(transmissível ou não) ou agravo (inusitado ou não), 

passível de prevenção e controle pelos serviços de 

saúde, indica que a população está sob risco e pode 

representar ameaças à saúde, sendo necessária a 

detecção e o controle ainda nos estágios iniciais.    

 

Do ponto de vista epidemiológico, a ocorrência de 

eventos sanitários precisa ser investigada, sendo que 

esses dados podem ser coletados através de: 

inquéritos epidemiológicos, investigação 

epidemiológica ou levantamento epidemiológico.  

 

Assinale a alternativa que aborda o conceito de 

investigação epidemiológica.  

 

A. Estudo seccional, geralmente do tipo amostral, levado 

a efeito quando as informações existentes são 

inadequadas ou insuficientes. 

B. Estudo realizado com base nos dados existentes nos 

registros dos serviços de saúde ou de outras 

instituições. Geralmente não é um estudo amostral e 

destina-se a coletar dados para complementar 

informações já existentes. 

C. Estudo que permite quantificar a população e gerar 

informações sobre suas condições de vida: número de 

habitantes e características de sua distribuição, 
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condições de saneamento, climáticas, ecológicas, 

habitacionais e culturais. 

D. Estudo que utiliza método de trabalho para esclarecer 

a ocorrência de doenças transmissíveis ou de agravos 

inusitados à saúde, a partir de casos isolados ou 

relacionados entre si. 

E. Estudo que utiliza dados obtidos mediante a 

notificação de casos e surtos, de produção de serviços 

ambulatoriais e hospitalares, de investigação 

epidemiológica, de busca ativa de casos, de estudos 

amostrais e de inquéritos, entre outras formas. 

 

31. Tomando por base o Decreto n.º 7.508/2011, que 

regulamenta a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa 

que contempla o conceito de Região de Saúde. 

 

A. Descrição geográfica da distribuição de recursos 

humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo 

SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a 

capacidade instalada existente, os investimentos e o 

desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde 

do sistema. 

B. Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 

níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 

garantir a integralidade da assistência à saúde. 

C. Espaço geográfico constituído por agrupamentos de 

Municípios limítrofes, delimitado a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais e de redes 

de comunicação e infraestrutura de transportes 

compartilhados, com a finalidade de integrar a 

organização, o planejamento e a execução de ações e 

serviços de saúde. 

D. Instâncias de pactuação consensual entre os entes 

federativos para definição das regras da gestão 

compartilhada do SUS. 

E. Espaço geográfico de distribuição de recursos 

humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo 

SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a 

capacidade instalada existente, os investimentos e o 

desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde 

do sistema. 

 

32. A Lei n.º 8.142 que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 

(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde normatiza 

alguns requisitos para que os Municípios, os Estados e 

o Distrito Federal recebam recursos financeiros. 

Assim, assinale a alternativa que contempla esses 

requisitos expressos nesta Lei. 

 

A. Fundo de Saúde, conselho de Saúde com composição 

paritária, plano de saúde, relatórios de gestão, 

contrapartida de recurso para a saúde no respectivo 

orçamento e Comissão de elaboração do Plano de 

Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo 

de dois anos para sua implantação. 

B. Fundo de Saúde, conselho de Saúde não sendo 

obrigatória a sua composição paritária, relatórios de 

gestão, contrapartida de recurso para a saúde no 

respectivo orçamento e Comissão de elaboração do 

Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto 

o prazo de três anos para sua implantação. 

C. Fundo de Saúde, conselho de Saúde com composição 

paritária, relatórios de gestão, contrapartida de recurso 

para a saúde no respectivo orçamento e Comissão de 

elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários 

(PCCS), previsto o prazo de quatro anos para sua 

implantação. 

D. Fundo de Saúde, conselho de Saúde não sendo 

obrigatória a sua composição paritária, plano de 

saúde, relatórios de gestão, contrapartida de recurso 

para a saúde no respectivo orçamento e Comissão de 

elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários 

(PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua 

implantação. 

E. Fundo de Saúde, conselho de Saúde com composição 

paritária, relatórios de gestão, contrapartida de recurso 

para a saúde no respectivo orçamento e Comissão de 

elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários 

(PCCS), previsto o prazo de dois anos e seis meses 

para sua implantação. 

 

33. A imunização dos profissionais da área de saúde e dos 

profissionais que prestam serviços em ambiente da 

área de saúde tem por objetivo a proteção do 

trabalhador contra doenças às quais esses indivíduos 

estão mais expostos em decorrência de sua área de 

atuação. Além disso, o trabalhador, de acordo com sua 

atividade e a forma de transmissão das doenças, pode 

ser o veículo de transmissão dos agentes infecciosos. 

Nesse contexto, são consideradas vacinas importantes 

para os profissionais da Odontologia: Hepatite B, 

Influenza, Tríplice viral e Dupla tipo adulto.  

 

Com relação às vacinas contra Hepatite B e Dupla 

Adulto é CORRETO afirmar: 

 

A. Deve-se avaliar se o trabalhador possui cartão de 

vacina anterior (criança/adolescente) para realizar 

imunização correta. A vacina hepatite B é realizada 

em esquema de duas doses (0 e 1 mês) e dupla adulto 

no esquema de uma dose a cada dez anos, se o 

trabalhador já tem imunização básica (Esquema 

básico: três doses). 

B. Deve-se avaliar se o trabalhador possui cartão de 

vacina anterior (criança/adolescente) para realizar 

imunização correta. A vacina hepatite B é realizada 

em esquema de três doses (0, 2 e 6 meses) e dupla 

adulto no esquema de uma dose a cada dez anos, se o 
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trabalhador já tem imunização básica (Esquema 

básico: duas doses). 

C. Deve-se avaliar se o trabalhador possui cartão de 

vacina anterior (criança/adolescente) para realizar 

imunização correta. A vacina hepatite B é realizada 

em esquema de três doses (0, 2 e 6 meses) e dupla 

adulto no esquema de uma dose a cada dez anos, se o 

trabalhador já tem imunização básica (Esquema 

básico: três doses). 

D. Deve-se avaliar se o trabalhador possui cartão de 

vacina anterior (criança/adolescente) para realizar 

imunização correta. Entretanto, a vacina hepatite B é 

realizada em esquema de três doses (0, 1 e 6 meses) e 

dupla adulto no esquema de uma dose a cada dez 

anos, se o trabalhador já tem imunização básica 

(Esquema básico: três doses). 

E. Deve-se avaliar se o trabalhador possui cartão de 

vacina anterior (criança/adolescente) para realizar 

imunização correta. A vacina hepatite B é realizada 

em esquema de três doses (0, 1 e 4 meses) e dupla 

adulto no esquema de uma dose a cada dez anos, se o 

trabalhador já tem imunização básica (Esquema 

básico: duas doses). 

 

34. De acordo com a Lei n.º 11.889/2008, que 

regulamenta o exercício das profissões de Técnico em 

Saúde Bucal - TSB e de Auxiliar em Saúde Bucal – 

ASB, analise os itens a seguir: 

 

I. Os valores das anuidades devidas aos Conselhos 

Regionais pelo Técnico em Saúde Bucal e pelo 

Auxiliar em Saúde Bucal e das taxas 

correspondentes aos serviços e atos 

indispensáveis ao exercício das profissões não 

podem ultrapassar, respectivamente, 1/4 (um 

quarto) e 1/10 (um décimo) daqueles cobrados ao 

cirurgião-dentista.  

II.  É permitido ao auxiliar de saúde bucal prestar 

assistência direta ou indireta ao paciente, sem a 

supervisão do cirurgião-dentista. 

III. Ao Auxiliar em Saúde Bucal é permitido fazer 

propaganda de seus serviços, mesmo em revistas, 

jornais ou folhetos especializados da área 

odontológica. 

 

Está(ão) INCORRETO(S). 

 

A. I, II e III.  

B. II e III. 

C. I e II. 

D. I e III. 

E. Apenas II. 

 

35. A Biossegurança refere-se a um conjunto de normas e 

procedimentos considerados seguros e adequados à 

manutenção da saúde em atividades de risco de 

ocorrerem doenças. Na área odontológica os 

trabalhadores estão expostos a diversos riscos 

ocupacionais em virtude de sua profissão seja em 

virtude do atendimento clínico odontológico ou até 

mesmo em virtude de acidente de trabalho com o 

instrumental. Os materiais usados na área de 

odontologia podem ser classificados em críticos, 

semicríticos e não críticos.  

Assinale a alternativa que APRESENTA exemplo de 

artigos semicríticos. 

 

A. Agulhas para anestesia e sutura, instrumentos 

cirúrgicos e instrumentos para raspagem. 

B. Fios de sutura, curetas para dentina, sonda 

exploradora e milimetrad. 

C. Brocas, porta-agulha e seringas. 

D. Placa de vidro, Dappen e porta-dique plástico. 

E. Pinça clínica, espelho bucal e condensadores de 

amálgama. 

 

36. O equipamento de proteção individual (EPI) é todo 

dispositivo de uso individual destinado à proteção de 

riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do 

profissional. Destaca-se que o uso deste tipo de 

equipamento só deverá ser feito quando as medidas de 

proteção coletiva não forem viáveis, eficientes e 

suficientes para a atenuação dos riscos e não 

oferecerem completa proteção contra os riscos 

de acidentes do trabalho e/ou de doenças profissionais 

e do trabalho.  

Assinale a alternativa que traz exemplo de EPI. 

 

A. Uso de avental ou jaleco de mangas longas. 

B. Extintores de incêndio. 

C. Cabine de segurança biológica.  

D. Ventilação dos locais de trabalho. 

E. Proteção de partes móveis de máquinas e 

equipamentos. 

 

37. O ato de esterilizar é um processo que elimina 

completamente todas as formas 

de microorganismos existentes no objeto e uma das 

maneiras mais eficazes de destruir 

os microorganismos é usar o calor em ambientes 

úmidos. Em decorrência do calor há uma desnaturação 

das proteínas e a desestabilização da membrana 

citoplasmática das células microbianas. O calor 

úmido promove a esterilização por autoclave que é 

uma câmara com vapor de água saturado à pressão de 

um atmo acima da pressão atmosférica.  

 

 A respeito desta técnica assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A. Para que seja realizado o processo de esterilização 

faz-se necessário preencher o recipiente da autoclave 

http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/auxilio_acidente.htm
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com água, podendo ser a que é distribuída pela 

empresa de água nas torneiras. 

B. Abastecer a autoclave com o material, tendo cuidado 

para não deixar espaços entre os pacotes. 

C. Antes de iniciar a esterilização o material deverá ficar 

no desincrustante de 20 a 25 minutos para que seja 

realizada descontaminação do material, retirando 

antes matéria orgânica incrustada. 

D. Para limpeza da autoclave se recomenda o uso de 

alvejantes  

E. A autoclave deve ser limpa mensalmente (câmara e 

bandejas). 

 

38.  Qual dos meios relacionados a seguir é um exemplo 

de desinfecção química em odontologia: 

 

A. Álcool a 96%. 

B. Estufa 

C. VBTF. 

D. Óxido de etileno. 

E. Ácido peracético (PAA) a 1%. 

 

39.  Suponha que em um atendimento odontológico você 

acabou sofrendo um acidente de trabalho com um 

instrumento perfurocortante que estava sendo 

utilizado em um paciente do consultório. Diante deste 

fato, analise os itens a seguir, em relação ao protocolo 

que deverá ser adotado neste caso. 

 

I. Lavar a área acidentada com água corrente e 

sabão ou solução antisséptica (PVP – iodo ou 

clorexidina a 2%). Havendo exposição em 

mucosas, recomenda-se a lavagem exaustiva com 

água ou solução fisiológica.  

II. Pode ser utilizada nesta lavagem produtos como 

éter ou hipoclorito 

III. Informar ao paciente que não há necessidade da 

realização do teste rápido anti-HIV.  Deve-se 

apenas preencher o relatório de ocorrência do 

acidente e dar ciência ao paciente em 

conformidade com o protocolo estabelecido pela 

Secretaria de Saúde do município. 

IV. Este protocolo deve ser cumprido o mais 

precocemente possível e dentro de um período 

máximo de 72 horas após o acidente, para que se 

obtenha eficácia profilática adequada. 

 

Estão CORRETOS: 

 

A. II, III e IV. 

B. I e II. 

C. I, II e III. 

D. I e IV. 

E. III e IV. 

 

40. A Anatomia Dental é a parte da anatomia humana que 

estuda os dentes e a sua organização. Os dentes fazem 

parte de um sistema complexo cuja função primordial 

é a mastigação. Sabe-se que anatomicamente, o dente 

pode ser dividido em coroa, raiz e colo. Mas também 

pode ser dividido histologicamente, tomando como 

parâmetro os tecidos que o constituem. Dessa forma, 

assinale a alternativa que CONTEMPLA o nome 

desses tecidos. 

 

 
Fonte: Anatomia aplicada à odontologia 2.ed. Ed 

Guanabara Koogan, pág 223; 2010 

 

A sequência CORRETA é: 

 

A. 1.Dentina - 2. Cemento – 3.Esmalte – 4.Polpa. 

B. 1.Cemento - 2. Dentina – 3.Esmalte – 4.Polpa. 

C. 1.Polpa - 2. Dentina – 3.Esmalte – 4.Cemento. 

D. 1.Cemento - 2. Dentina – 3.Polpa – 4.Cemento. 

E. 1.Esmalte - 2. Dentina – 3.Cemento – 4.Polpa. 

 

41. Para nomear individualmente cada dente, deve-se ser 

o mais preciso possível. Assim, algumas distinções 

genéricas devem ser feitas anteriormente. Os dentes 

distinguem-se em superiores e inferiores, de acordo 

com o arco a que pertencem. Como os arcos são 

simétricos, torna-se necessário dividi-los em 

hemiarcos direito e esquerdo, a fim de distinguir os 

dentes homônimos. Assim, possuímos, no total, 8 

dentes em cada hemiarco. Como existem 4 hemiarcos, 

o total de dentes humanos (permanentes) são 32. 

Identifique a nomenclatura dos dentes indicados na 

figura abaixo que representa um arco de dentição 

permanente. 
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Fonte: Anatomia aplicada à odontologia 2.ed. Ed 

Guanabara Koogan . pág. 225; 2010 

 

A alternativa CORRETA é: 

 

A. 1.Incisivo central–2.Incisivo lateral–3.Canino–

4.Primeiro pré-molar – 5. Segundo pré-molar.  

B. 1.Incisivo lateral–2.Incisivo central–3.Canino–

4.Primeiro pré-molar – 5. Segundo pré-molar. 

C. 1.Incisivo central–2.Incisivo lateral–3.Canino–

4.Segundo pré-molar – 5. Primeiro pré-molar. 

D. 1.Incisivo lateral–2.Incisivo central–3.Canino–

4.Primeiro molar – 5. Segundo molar. 

E. 1.Incisivo central–2.Incisivo lateral–3.Canino–

4.Segundo molar – 5. Primeiro molar. 

 

42.  A gengivite, bem como a periodontite e a cárie são 

doenças infecciosas causadas por bactérias que 

colonizam a superfície dos dentes, formando a placa 

dental. Por este motivo a placa bacteriana é o fator 

etiológico primordial para o desencadeamento do 

processo inflamatório e das cáries. A chave principal 

para a prevenção das doenças gengivoperiodontais e 

dentárias é o Controle de Placa Bacteriana, podendo 

ser mecânico, químico ou a associação de ambos. 

Diante disso, julgue os itens a seguir: 

  

I. Existem várias técnicas de escovação, porém a 

mais indicada é a de Bass, na qual a escova é 

aplicada com um ângulo de 35º em relação ao 

longo eixo do dente  

II. A placa bacteriana é uma massa densa, não 

calcificada, constituída por microrganismos 

envolvidos numa matriz rica em polissacarídeos 

extracelulares bacterianos e glicoproteínas 

salivares, firmemente aderida aos dentes, 

cálculos e outras superfícies da cavidade bucal.  

III. A clorexidina é um detergente catiônico, uma 

Bisbiguanida não tóxica disponível 

principalmente na forma de sais de 

digluconato. É considerada um antisséptico 

de amplo espectro sobre as bactérias gram 

positivas, gram negativas, fungos e 

leveduras. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 

 

A. I, II e III.  

B. I e II. 

C. II e III. 

D. Apenas I. 

E. I e III. 

 

43.  A Política Nacional de Saúde Bucal tem como eixos 

orientadores ações de promoção e proteção à saúde e 

inclui a fluoretação. O uso racional de fluoretos, seja 

nas intervenções de saúde coletiva, seja nas 

intervenções dos profissionais de saúde abrange 

amplas possibilidades para prevenção da cárie 

dentária e é um recurso do qual não se deve abrir mão, 

para beneficiar os brasileiros indistintamente.  

 

Analise o trecho a seguir: 

 

Os enxaguatórios bucais podem ser realizados da 

seguinte forma: Solução concentrada, normalmente de 

fluoreto de sódio, para ser bochechada ______(NaF a 

0,05%), ____________(NaF a 0,2%). 

 

Assinale a alternativa que preenche as lacunas 

CORRETAMENTE. 

 

A. Mensal – diária. 

B. Diária -  mensal. 

C. Mensal - semanal ou quinzenalmente. 

D. Diária - Semanal ou quinzenalmente. 

E. Semanal ou quinzenalmente – mensal. 

 

44.  Levando-se em consideração a Portaria n.º 

2.436/2017 que versa sobre a Política Nacional de 

Atenção Básica, analise os itens a seguir: 

 

I. A Modalidade I das equipes de Saúde Bucal são 

compostas por um Cirurgião-dentista e auxiliar em 

saúde bucal (ASB) ou técnico em saúde bucal (TSB) 

II. Toda UBS deve monitorar a satisfação de seus 

usuários, oferecendo o registro de elogios, críticas 

ou reclamações, por meio de livros, caixas de 

sugestões ou canais eletrônicos dessa forma: deverá 

estar afixado em local visível, próximo à entrada da 

UBS: a Identificação e horário de atendimento 

III. População adscrita por equipe de Atenção Básica 

(eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 3.000 a 4.500 

pessoas, localizada dentro do seu território, 

garantindo os princípios e diretrizes da Atenção 

Básica. 

IV. A Unidade móvel de odontologia deverá ser 

equipada com compressor para uso odontológico 

com sistema de filtragem; aparelho de raios-x para 

radiografias periapicais e interproximais; aventais de 

chumbo; conjunto peças de mão contendo micro-

motor com peça reta e contra ângulo, e alta rotação; 

gabinete odontológico; cadeira odontológica, equipo 

odontológico e refletor odontológico; unidade 

auxiliar odontológica; mocho odontológico; 

autoclave; amalgamador; fotopolimerizador; e 

refrigerador. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 

 

A. I, II e IV. 
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B. I, II, III e IV. 

C. II, III e IV. 

D. Apenas III. 

E. Apenas II. 

 

45. Os instrumentais odontológicos têm como função 

auxiliar o cirurgião-dentista na realização dos 

procedimentos de atendimento ao paciente. Dentre os 

instrumentais empregados nos procedimentos 

cirúrgicos, assinale a alternativa que 

CORRESPONDE à função desempenhada pela Pinça 

Goiva. 

  

A. Limpar o alvéolo após a extração dentária. 

B. Usada para apreender tecidos. 

C. Usada para apreensão de vaso e tecidos. 

D. Usado para separar tecidos moles do osso. 

E. Remover tecido ósseo. 

 

46. A biossegurança é assunto de preocupação mundial 

em todos os serviços de saúde de boa qualidade. Por 

isso, se faz necessário que sejam adotados na rotina 

odontológica um conjunto de normas e procedimentos 

considerados seguros e adequados à manutenção da 

saúde em atividades de risco de ocorrerem doenças. 

Um protocolo de biossegurança que pode ser adotado 

é o que trata da desinfecção do ambiente e dos 

objetos.  

 

Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que 

completa CORRETAMENTE as lacunas: 

 

 “A_____________ é um conjunto de medidas para 

evitar a penetração de micro-organismos em local 

que não os contenha. E a _____________é a redução 

ou remoção de micro-organismos de objetos por 

métodos quimiomecânicos”. 

 

A. Degermação/Assepsia. 

B. Antissepsia/ Desinfecção. 

C. Assepsia/ Descontaminação. 

D. Antissepsia/ Desinfecção. 

E. Assepsia/ Esterilização. 

 

47. Como conduta prévia ao atendimento odontológico, o 

Auxiliar de Saúde Bucal deve oferecer ao paciente 

soluções de bochecho prévio. Assinale a alternativa 

que contempla a substância indicada para fazer o 

bochecho prévio. 

 

A. Água oxigenada 10%. 

B. Glutaraldeído 6%. 

C. Ácido acético. 

D. Clorexidina 0,12%. 

E. Soda clorada 0,5%. 

 

48. O Brasil Sorridente - Política Nacional de Saúde 

Bucal - é o programa do governo federal que tem 

mudado a Atenção da Saúde Bucal no Brasil. De 

modo a garantir ações de promoção, prevenção e 

recuperação da saúde bucal da população brasileira, o 

Brasil Sorridente reúne uma série de ações para 

ampliação do acesso ao tratamento odontológico 

gratuito, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).  

 

A respeito de uma linha de ação do programa, assinale 

a alternativa CORRETA. 

 

A. Gestão participativa e cogestão. 

B. Reorganização da Atenção Básica em saúde bucal, 

principalmente com a implantação das Equipes de 

Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família. 

C. Clínica ampliada e compartilhada. 

D. Defesa dos direitos do Usuário. 

E. Valorização do trabalhador. 

 

49. As Equipes de Saúde Bucal que atuam na Atenção 

Básica precisam estar atentas sobre as patologias 

bucais mais prevalentes nas comunidades. Acerca 

dessa temática, associe as colunas relacionando 

CORRETAMENTE os agravos de saúde bucal à sua 

característica. 

 

      COLUNAS: 

 

1. Fluorose dentária. 

2. Edentulismo 

3. Doença periodontal. 

4. Câncer de boca. 

 

(   )Caracteriza-se por um aumento da porosidade do 

esmalte, fazendo com que este pareça opaco. 

(   )O tratamento cirúrgico e radioterápico deverá ser 

feito em nível de média e alta complexidade, 

sempre com acompanhamento da Equipe de 

Saúde Bucal da atenção primária. 

(   )Gengivite e periodontite são duas formas clássicas 

descritas como manifestações desta patologia. 

(  )Pode ser resultante de diversos e complexos 

determinantes, tais como: precárias condições de 

vida, baixa oferta e cobertura de serviços, modelo 

assistencial predominante de prática mutiladora. 

 

A sequência CORRETA é: 

 

A. 2 - 4 -3 e 1. 

B. 3 - 4 -1 e 2 

C. 1 -3 - 4 e 2 

D. 2 - 4 -1 e 3. 

E. 2 -1 - 4 e 3. 

 

50. Sobre o Conceito de Ética, analise os itens abaixo: 

https://aps.saude.gov.br/politicas/pnsb
https://aps.saude.gov.br/politicas/pnsb
https://aps.saude.gov.br/ape/brasilsorridente/atencaobasica
https://aps.saude.gov.br/ape/brasilsorridente/atencaobasica
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I. Ética é o conhecimento que oferta ao homem 

critérios para a eleição da melhor conduta, tendo 

em conta o interesse de toda a comunidade 

humana. 

II. A vida ética realiza-se no modo de viver em grupo, 

ou seja, no desenvolver das relações 

intersubjetivas. 

III. A ética é a medida que o indivíduo toma de si 

mesmo; é pessoal (dimensão subjetiva). 

IV. Ser ético significa conhecer e cumprir o ‘dever'; a 

ética é a condição que possibilita o conhecimento 

do dever. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II e IV. 

B. II, III e IV. 

C. III e IV. 

D. I, III e IV. 

E. I, II, III, IV. 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


