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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

1. Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumem o compromisso público da 

construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, que será anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais 

do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definição de 

prioridades articuladas e integradas nos três componentes: 

a) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 

b) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa das situações de Pobreza e Pacto de Gestão do SUS. 

c) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto em Defesa das situações de Pobreza. 

d) Pacto em Defesa das situações de Pobreza, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 

 

2. Transcorridas quase duas décadas do processo de institucionalização do Sistema Único de Saúde, a sua 

implantação e implementação evoluíram muito, especialmente em relação aos processos de descentralização e 

municipalização das ações e serviços de saúde. O processo de descentralização ampliou o contato do Sistema 

com a realidade social, política e administrativa do país e com suas especificidades regionais, tornando-se mais 

complexo e colocando os gestores a frente de desafios que busquem superar a fragmentação das políticas e 

programas de saúde através da organização de uma rede: 

a) Regionalizada e Integralizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

b) Integralizada e Hierarquizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

c) Equânime e Hierarquizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

d) Regionalizada e Hierarquizada de ações e serviços e da qualificação da gestão. 

 

3. Dentro do Pacto pela Saúde de 2006, os estados/região/município devem pactuar as ações necessárias para o 

alcance das metas e dos objetivos propostos. São seis as prioridades pactuadas, sendo elas: 

a) Saúde do Idoso e do Adulto; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade 

infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças sexualmente transmissíveis e 

HIV/AIDS; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica. 

b) Saúde do idoso e do Adulto; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade 

infantil e materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com 

ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção, Proteção e Recuperação da 

Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica. 

c) Saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e 

materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS; 

Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica. 

d) Saúde do idoso; Controle do câncer de colo de útero e de mama; Redução da mortalidade infantil e 

materna; Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na 

dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção 

Básica. 

 

4. O Plano Diretor de Investimento – PDI e a Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI, são 

alguns dos principais instrumentos de planejamento da: 

a) Regionalização.  

b) Hierarquização. 

c) Descentralização. 

d) Integralização. 

 

5. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera 

de sua atuação e movimentados sob fiscalização: 

a) Das respectivas Comissões Intergestores Bipartites. 

b) Das respectivas Comissões Intergestores Tripartites. 
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c) Dos respectivos Conselhos de Saúde. 

d) Do Fundo de Investimento de Saúde. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. Em relação ao primeiro molar inferior decíduo podemos afirmar que sua erupção ocorre por volta dos: 

a) 17 meses 

b) 18 meses 

c) 16 meses 

d) 20 meses 

 

7. O uso de bochecho fluoreotado semanalmente é recomendado em algumas situações. A concentração de Fluoreto 

empregado deve ser de: 

a) 0,05% 

b) 0,2% 

c) 0,02% 

d) 0,5% 

 

8. É permitido ao Auxiliar de Saúde Bucal: 

a) Exercer atividade de forma autônoma 

b) Orientar os pacientes sobre higiene bucal 

c) Prestar assistência direta ao paciente 

d) Fazer propaganda de seus serviços em jornais e revistas especializados da área odontológica. 

 

9. São fatores de risco para cárie dentária, exceto: 

a) Experiência prévia da doença – restaurações realizadas nos últimos 12 meses 

b) Higiene oral deficiente 

c) Dieta inadequada 

d) Uso de dentifrício  

 

10. Qual doença abaixo pode ser prevenida por meio de vacinação 

a) Hepatite B 

b) Herpes 

c) HIV 

d) Conjuntivite 

 

11. Os meios de controle mecânico para prevenção de cárie e doença periodontal são: 

a) Fio dental e Flúor 

b) Escova dental e Fio dental 

c) Escova dental e Flúor 

d) Escova dental e Fio dental 

 

12. Sobre as condutas a serem tomadas pelo auxiliar de saúde bucal a respeito do segredo e sigilo profissional 

podemos afirmar que: 

a) A legislação brasileira considera crime a quebra de sigilo profissional. 

b) É permitido passar informações pessoais (nome, telefone e endereço) dos pacientes para outros 

pacientes. 
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c) As informações sobre o estado de saúde do paciente podem ser compartilhadas com qualquer familiar ou 

amigo. 

d) As regras em relação segredo e sigilo profissional são aplicadas somente ao cirurgião-dentista. 

 

13. Qual é o nome da articulação encontrada entre o crânio e a mandíbula: 

a) Articulação mandibulotemporal 

b) Articulação cranial 

c) Articulação temporomandibular 

d) Articulação mandibular  

 

14. Paciente, sexo feminino, 31 anos, compareceu no consultório odontológico para um atendimento de urgência com 

queixa de dor nos dentes: 44, 45, 26, e 37. Tendo conhecimento sobre a notação dentária assinale a alternativa 

que contenha os dentes citados no caso descrito: 

a) 1º Pré-molar inferior direito, 2º Pré-molar inferior direito, 1º Molar superior esquerdo e 2º molar inferior 

esquerdo. 

b) 1º Pré-molar inferior esquerdo, 2º Pré-molar inferior esquerdo, 1º Molar superior esquerdo e 2º molar 

inferior esquerdo. 

c) 2º Pré-molar inferior esquerdo, 2º Pré-molar inferior direito, 1º Molar superior direito e 2º molar inferior 

direito. 

d) 2º Pré-molar inferior direito, 1º Pré-molar inferior esquerdo, 1º Molar superior direito e 2º molar inferior 

direito. 

 

15. O acondicionamento dos resíduos de serviços de saúde classificados no grupo E (perfurocortantes) devem ser 

acondicionados em: 

a) Em saco plástico branco leitoso. 

b) Em potes de vidros com tampa rosqueada e com vedamento. 

c) Em saco de lixo preto comum com os outros resíduos gerados no serviço de saúde. 

d) Devem ser armazenados em recipientes rígidos, resistentes a ruptura e vazamento e contendo a 

simbologia de infectante. 

 

16. Durante o atendimento ao paciente é importante o controle de contaminação do ambiente, superfícies e objetos 

do consultório odontológico, para isso deve-se utilizar: 

a) Sobreluvas 

b) Luvas de borracha 

c) Luvas estéreis 

d) Óculos de proteção 

 

17. São considerados Riscos Biológicos: 

a) Névoas, gases, fumo e vapores 

b) Frio, radiação ionizante, pressão e umidade 

c) Monotonia, repetição de movimento, iluminação inadequada e postura inadequada 

d) Fungos, vírus, bactérias e protozoários 

 

18. Sobre o Processo de trabalho em saúde bucal na estratégia saúde da família, podemos afirmar: 

a) A organização dos serviços de saúde envolve o atendimento ao usuário nas Unidades Básicas de Saúde e 

outras atividades realizadas para a população de suas respectivas áreas de abrangência 

b) A Saúde da Família organiza-se a partir de uma equipe formada apenas por profissionais da área de 

Saúde Bucal cujo campo disciplinar de atuação é o território-família-comunidade. 

c) Deve haver um afastamento do usuário sem chance de se construir com ele, a autonomia possível para o 

enfrentamento dos seus problemas. 

d) Conhecer, compreender, tratar e controlar o cuidado com o paciente, não deve ser uma responsabilidade 

compartilhada. 
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19. Quais são as indicações das radiografias periapicais: 

a) Avaliação de cáries interproximais em estágios iniciais, médios ou avançados. 

b) Avaliação do tratamento endodôntico de dentes permanentes. 

c) Observação de cáries secundárias próximas a restaurações ou próteses cimentadas. 

d) Depósitos de cálculo nos espaços proximais. 

 

20. Quais são as atribuições do auxiliar de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família: 

a) Realizar, sob a supervisão do cirurgião dentista, procedimentos preventivos nos usuários para o 

atendimento clínico, como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica 

de flúor, selantes, raspagem, alisamento e polimento. 

b) Realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob supervisão do cirurgião dentista. 

c) Realizar procedimentos educativos e preventivos nos usuários para o atendimento clínico, como 

evidenciação de placa bacteriana, orientações à escovação com o uso de fio dental sob acompanhamento 

do TSB. 

d) Instrumentalizar apenas TSB durante a realização de procedimentos clínicos. 
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