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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

1. Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos orçamentários e financeiros para a saúde e aprovar o 

orçamento do SUS, composto pelos orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o compromisso de cada 
uma delas, são prioridades dentro do Pacto pela Saúde de 2006, da esfera do: 

a) Pacto pela Vida. 
b) Pacto pela Defesa de Situações de Pobreza. 

c) Pacto em Defesa do SUS. 

d) Pacto de Gestão do SUS. 
 

2. Com relação à Redução da Mortalidade Materna e Infantil descritas no pacto pela Saúde, os objetivos e metas de 
redução de mortalidade infantil são: 

a) Reduzir a mortalidade neonatal em 35%, Reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e 20% por 

pneumonia. 
b) Reduzir a mortalidade neonatal em 35%, Reduzir em 75% os óbitos por doença diarreica e 20% por 

pneumonia. 
c) Reduzir a mortalidade neonatal em 5%, Reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica e 20% por 

pneumonia. 
d) Reduzir a mortalidade neonatal em 35%, Reduzir em 75% os óbitos por doença diarreica e 75% por 

pneumonia. 

 
3. De acordo com as premissas da Descentralização, as Comissões Intergestores: 

a) Bipartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a 
definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão 

Intergestores Tripartite. 

b) Tripartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intraestaduais e a 
definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão 

Intergestores Bipartite. 
c) Bipartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intramunicipais e a 

definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão 
Intergestores Tripartite. 

d) Tripartite são instâncias de pactuação e deliberação para a realização dos pactos intramunicipais e a 

definição de modelos organizacionais, a partir de diretrizes e normas pactuadas na Comissão 
Intergestores Bipartite. 

 
4. Fraude à licitude de concurso público, segundo as normas de administração pública de acordo com a Constituição 

Federal é definido por: 

a) Improbidade Administrativa. 
b) Isonomia Administrativa. 

c) Razoabilidade Administrativa. 
d) Impessoalidade Administrativa. 

 

5. Na hipótese dos atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da Administração Pública, 
são cominações previstas em lei: 

a) Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, Pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da 
remuneração percebida pelo agente, Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. 

b) Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, Pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano, 

Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo 

prazo de 5 anos. 
c) Perda da função pública, Suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos e Pagamento de multa de até 3 

vezes o valor do acréscimo patrimonial. 

d) Ressarcimento integral do dano, Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se 
concorrer esta circunstância, Perda da função pública e Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. Uma doença para ser considerada uma preocupação em saúde pública deve atender os requisitos de SINAI, que 

são: 
a) Constituir causa comum de morbidade ou mortalidade; existência métodos eficazes de prevenção e 

controle; e os métodos estarem sendo adequadamente utilizados. 
b) Constituir causa rara de morbidade ou mortalidade; existência métodos eficazes de prevenção e controle; 

e os métodos estarem sendo adequadamente utilizados. 

c) Constituir causa rara de morbidade ou mortalidade; inexistência métodos eficazes de prevenção e 
controle; e os métodos estarem sendo adequadamente utilizados. 

d) Constituir causa comum de morbidade ou mortalidade; inexistência métodos eficazes de prevenção e 
controle; e os métodos estarem sendo inadequadamente utilizados. 

 

7. Ao observamos os resultados dos levantamentos epidemiológicos realizados no Brasil podemos inferir que: 
 

 
 

a) Nenhuma das políticas públicas de saúde bucal foi eficiente para redução da cárie dentária. 

b) A cárie dentária está sendo reduzida no Brasil, efeito direto das políticas e programas de Saúde Bucal. 
c) A cárie dentária não apresentou mudanças em seus índices mantendo-se no mesmo nível durante todos 

os levantamentos. 

d) O índice de CPOD no Brasil sempre se apresentou baixo, o que demnostra que a cárie não é um 
problema de saúde. 

 

8. Qual das alternativas abaixo apresenta uma afirmação incorreta sobre a Política Nacional de Saúde Bucal (Brasil 

Sorridente): 

a) O Brasil Sorridente constitui-se em uma série de medidas que visam a garantir ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros, fundamental para a saúde geral e qualidade de 

vida da população.  
b) Seu principal objetivo é a reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos, 

reunindo uma série de ações em saúde bucal voltada para os cidadãos de todas as idades 

c) Seu principal objetivo é a limitação do acesso ao tratamento odontológico gratuito aos brasileiros por 
meio do Sistema Único de Saúde (SUS). 

d) As principais linhas de ação do programa são a reorganização da atenção básica em saúde bucal 
(principalmente com a implantação das equipes de Saúde Bucal e na Estratégia Saúde da Família), a 

ampliação e qualificação da atenção especializada. 
 

9. A política nacional de humanização preconiza algumas diretrizes específicas para cada nível de atenção. Na 

atenção Básica preconiza que: 
a) Os projetos devem ser desenvolvidos individualmente para cada usuário, independentemente das ações 

intersetoriais. 

b) A promoção de saúde deixa de ser uma prioridade. 
c) O trabalho em equipe deve ser limitado evitando a corresponsabilidade.  

d) Estabelecer o acolhimento e inclusão os usuários. 
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10. Um dos princípios doutrinários do SUS é a equidade que pode ser definida como: 

a) A necessidade de assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada 
caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. 

b) A garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. 
c) O reconhecimento na prática dos serviços de que cada pessoa é um todo indivisível e integrante de uma 

comunidade; as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formam também um todo 

indivisível e não podem ser compartimentalizadas. 
d) A redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de 

governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de 
acerto. 

 

11. As lesões de cárie inativas podem apresentar-se da seguinte forma, exceto: 
a) Esmalte opaco com brilho, com ou sem descoloração amarronzada, visto após secagem. 

b) Destruição localizada do esmalte circundada por área opaca e sem brilho. 
c) Destruição localizada da superfície circundada por esmalte amarronzado. 

d) Cavidade expondo dentina dura e amarronzada/escura. 

 

12. Em uma comunidade onde não há acesso a água e abastecimento fluoretada e 70% dos escolares são 

classificados com médio e alto risco de cárie é recomendado: 
a) Inserção do uso de dentifrício fluoretado semanalmente, aplicação de bochechos fluoretados semanais ou 

diários e aplicação de géis ou vernizes fluoretados enquanto houverem crianças com alto risco de cárie. 

b) Inserção do uso de dentifrício fluoretado semanalmente, aplicação de bochechos fluoretados semanais ou 
diários e aplicação de géis ou vernizes fluoretados apenas nas crianças com baixo risco de cárie. 

c) Inserção do uso de dentifrício fluoretado diariamente, aplicação de bochechos fluoretados semanais ou 
diários e aplicação de géis ou vernizes fluoretados enquanto houverem crianças com alto risco de cárie  

d) Aplicação de bochechos fluoretados semanais ou diários e aplicação de géis ou vernizes fluoretados nas 

crianças com alto riscos e nas crianças com baixo risco de carie aplicação de verniz fluoretado. 
 

13. São considerados instrumentos operatórios de preparo cavitário do tipo cortante: 
a) Cinzéis e brocas 

b) Colher de dentina e instrumentos abrasivos aglutinados 

c) Recortador de margem gengival e brocas 
d) Recortador de margem gengival e colher de dentina 

 

14. Sobre o Cimento de Ionômero de vidro podemos afirmar que: 

a) Para uma melhor adesividade deve se utilizar os condicionadores de superfície como o ácido poliacrílico. 

b) A liberação de flúor ocorre em maior quantidade depois das primeiras 48 horas. 
c) Indicado sua a utilização para restaurações definitivas e m dente permanentes. 

d) É contraindicado para restauração definitiva de dentes decíduos. 
 

15. São exemplos de alterações pulpares degenerativa: 

a) Pulpite e formação de dentina reacional 
b) Esclerose dentinária e formação de áreas de hialinização 

c) Pulpite Aguda e pulpite Crônica 
d) Pulpite Crônica e esclerose dentinária 

 

16. Todas as fases técnicas do tratamento endodôntico constituem uma sequência lógica e interdependente. Sendo 
assim podemos afirmar que:  

a) A abertura coronária tem como objetivo de remover parcialmente o conteúdo da câmara pulpar. 
b) A forma de contorno da cavidade, não apresenta proporcionalidade ao volume da coroa. 

c) A abertura coronária amplia a visão o do assoalho e entrada dos canais radiculares, e é obtida com 

paredes circundantes lisas e divergentes para superfície externa da coroa. 
d) Impedir o acesso a região apical: limitando a entrada e os movimentos dos instrumentos nos canais 

radiculares a fim de evitar limpeza insuficiente. 
 

17.  Uma vez o canal esvaziado, sanificado e modelado, deve-se preenchê-lo para se evitar a penetração de fluidos 

teciduais. Podemos fazer algumas afirmações sobre a obturação dos canais: 
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a) Os materiais obturadores podem apresentar instabilidade dimensional para promover o vedamento, 

principalmente do terço apical. 
b) A invasão da área periapical por material obturador não causa nenhum risco ou alteração dos tecidos 

adjacentes. 
c) A obturação pode ser realizada mesmo que haja presença de exsudato ou sintomatologia dolorosa. 

d) Os materiais obturadores devem apresentar radiopacidade, para se verificar a qualidade do 

preenchimento. 
 

18. Em relação as fibras do ligamento periodontal podemos afirmar sobre a localização e a resistência de forças que: 

a) As fibras oblíquas posicionam-se em uma direção oblíqua a partir da área acima da região apical da raiz, 
inserindo-se para cima no processo alveolar. Resistem às forças mastigatórias verticais ou intrusivas. 

b) As fibras apicais posicionam-se de forma paralela à superfície dos ápices radiculares até a crista alveolar. 
Resistem às forças horizontai e extrusivas aplicadas aos dentes. 

c) As fibras horizontais estendem-se verticalmente do cemento no terço médio da raiz até osso alveolar 
adjacente. Resiste às forças mastigatória verticais e intrusivas. 

d) As fibras da crista alveolar originam-se na região cervical, logo da junção cemento-esmalte, estendendo-

se até a crista alveolar e para o interior do tecido gengival. Resistem a forças extrusivas. 
 

19. Sobre o Biofilme Dental podemos afirmar que: 
a) Pode ser definida como uma comunidade microbiana organizada, mineralizada, envolvida em uma matriz 

de polissacarídeos extracelulares e glicoproteínas salivares. 

b) O biofilme subgengival apresenta maior espessura que o supragengival e presença de biofilme aderido à 
superfície dental, presença do fluído gengival, exsudato inflamatório e sangue. 

c) A última fase de formação do biofilme é a formação da película adquirida que consiste de uma camada de 
moléculas que se aderem diretamente aos tecidos duros, sendo o que possibilita a adesão dos 

microrganismos. 

d) A colonização primária do biofilme são em especial por microrganismos gram negativos, em especial em 
especial os periodontopatógenos, como P. gingivalis e T. forsythia. 

 

20. Assinale a alternativa correta sobre os índices que podemos avaliar durante o exame periodontal: 

a) Índice de placa, utilizado para determinar a presença do biofilme dental, porém sem relação com o grau 

de higiene do paciente. 
b) Índice de sangramento gengival, o sangramento a indica bom estado de saúde tecidual.  

c) Profundidade de sondagem, definida pela distância da margem gengival ao fundo da bolsa periodontal ou 
sulco gengival. 

d) Posicionamento da margem gengival, definido como a medida da distância da junção cemento – esmalte 

à margem gengival. Não apresentando relevância ou influência na decisão o tratamento periodontal. 
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